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PUCHAR WÓJTA

Oliwia Bieda 

Półfinał rozegrany został przy pięknej pogodnie i dużej frekwencji kibiców 
w sobotę 8 sierpnia. W pierwszym meczu LKS „Targowianka” zmagała się z TS 
„Wolni”, natomiast w drugim, LKS „Start” z LKS „Zryw”. Rozgrywki zakończyły się 
zwycięstwem drużyn z Kłaja i Brzezia. 

Znacznie większy zastrzyk emocji dały rozgrywki niedzielne. Mecz o trzecie 
miejsce dostarczył mnóstwo emocji zarówno kibicom jak i sportowcom. Do-
piero w rzutach karnych sytuacja stał się klarowna kiedy to drużyna „Zrywu” 
pokonała zawodników „Targowianki”.

Niemniej wypełniony emocjami był mecz finałowy w którym gospodarze tej 
imprezy sportowej ulegli drużynie z Kłaja. I tak przechodni Puchar Wójta Gmi-
ny Kłaj znalazł się w rękach „Wolnych”, który stanie się ich własnością po wygra-
niu trzech edycji rozgrywek. 

Drużyny za swoje sportowe zmagania i umiejętności otrzymali puchary i na-
grody pieniężne ufundowane przez wójta – Zbigniewa Strączka. To sportowe 
wydarzenie było również niepowtarzalną okazją aby docenić ogromny wkład 
pracy i zaangażowanie na rzecz sportu Panu Stanisławowi Cieślakowi. Odzna-
kę „Za Zasługi dla Sportu” w imieniu Ministra Sportu i Turystki wręczył również 
gospodarz naszej gminy. 

Wyniki:

8 sierpnia 2015
LKS „Targowianka” Targowisko 2:5  TS „Wolni” Kłaj

LKS „Start” Brzezie 2:0 LKS ”Zryw” Szarów

9 sierpnia 2015
Mecz o 3. miejsce 

LKS „Targowianka” Targowisko 2:4 LKS ”Zryw” Szarów
Finał

TS „Wolni” Kłaj 2:0 LKS „Start” Brzezie

Puchar Wójta w rękach Kłaja
W tym roku cztery drużyny piłkarskie z terenu gminy Kłaj zmagali się na boisku sportowym LKS „Start” Brzezie o Puchar Wójta. 

Zadanie wspófinansowane z dotacji gminy Kłaj.
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Po miesiącu jak nowa
W lipcu rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Remont Remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach”, której in-
westorem była Gmina Kłaj. Przedmiotem tego zadania był 
remont pomieszczenia boksu garażowego. 

W strażackim garażu naprawione zostały wylewki, tynki, su-
fity, podłoża, pomalowane zostały ściany, położono płytki 
i wymieniono drzwi. Inwestycja obejmowała również ko-
nieczną wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz 
wentylacji. Te same prace wykonane zostały w pomieszcze-
niu socjalnym remizy. 

Na wykonanie tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj pozyskała 
środki pieniężne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w wysokości blisko 32.000 złotych. 

Kolejne kilometry  
kanalizacji
W Kłaju kontynuowane są prace nad rozbudową sieci kana-
lizacji. To właśnie tam w trakcie realizacji jest zadanie pn. Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłaj - Etap V, 
odcinek 2”. Wartość tego przedsięwzięcia to blisko 126.000 
złotych. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem,  
a wykonawcą zakończenie prac planuje się do końca wrze-
śnia.
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne jest również inwesto-
rem zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Szarów ”. W ramach tego etapu, sieć kanalizacyjna 
o długości 4,4 kilometra ma zostać wybudowana najpóźniej 
do końca sierpnia br. 

W remoncie drogi  
rolnicze
Każdego roku na terenie naszej gminy prowadzone są re-
monty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nie inaczej 
jest w tym roku. Tego typu prace wykonane zostały  w miej-
scowości Brzezie, gdzie wyremontowany został 290 metro-
wy odcinek drogi. 250 metrów bieżących naprawione zo-
stało w Łysokaniach, natomiast w Targowisku 230 metrów. 
Zadanie obejmowało wykonanie: korytowania na całej sze-
rokości każdej z dróg, podbudowy z kruszywa łamanego, 
położenia przepustów, odmulenia rowów z profilowaniem 
dna i skarp, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz umoc-

Gminne inwestycje
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LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
na lata 2014-2020 dla obszaru 
LGD obejmującej gminy:  
Kłaj, Niepołomice, Wieliczka
Rozpoczęła się realizacja zadań w ramach opracowania Lokal-
nej Strategii Rozwoju dla gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
LGD Powiatu Wielickiego. Pierwszym krokiem jest opracowa-
nie diagnozy społeczno – gospodarczej gmin. Jednym z wielu 
narzędzi badawczych jest ankieta z którą ankieterzy udadzą się 
do mieszkańców naszej gminy. W wybranych miejscach, będą 

pytać jak mieszkańcy postrzegają gminę, o potrzeby, kierunki 
rozwoju itp. Prosimy o życzliwe przyjęcie ankieterów i udziela-
nie szczerych odpowiedzi. Pozwoli to wypracować, w dalszych 
działaniach,  trafną strategię rozwoju, uwzględniającą oczeki-
wania mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju dla Gmin jest 
niezbędna do składania wszelkich wniosków o dofinansowa-
nie ze środków unijnych, marszałkowskich i innych.  Strategię 
dla gmin: Kłaj, Niepołomice, Wieliczka opracowuje Centrum 
Doradztwa Strategicznego. Środki na opracowanie pochodzą 
z Urzędu Marszałkowskiego.

                                                                              Zarząd
                                                  Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego

nienia kruszywem poboczy. Prace wykonywała firma „Ziem
-Dróg” z Gdowa, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą 
ofertę. Wartość inwestycji to ok. 215 tys. złotych. 

Bezpieczniej  
na ulicy Wiejskiej
W lipcu rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwesty-
cji pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju  
ul. Wiejska”. Jest to kolejny krok do przodu w ramach realizo-
wanej przez gminę Kłaj polityki bezpieczeństwa.

Przy ulicy Wiejskiej, w ramach pierwszego etapu budowy 
wykonany zostanie chodnik o długości 450 mb. Projekt 
inwestycji przewiduje budowę ciągu pieszego z kostki 
brukowej wraz z niezbędnym odwodnieniem. Prace będą 

wykonywane przez firmę handlowo-usługową „KAMBUD”. 
Rozgraniczając ruch kołowy od pieszego z pewnością po-
prawi się bezpieczeństwo użytkowników tej ruchliwej dro-
gi. Według projektu prace sfinalizowane mają być do końca 
września br. 

Rekreacyjno-turystyczna 
Dolina Raby w projektowaniu
Zakończone zostały prace projektowe pn. „koncepcja roz-
woju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Dolinie Rzeki 
Raby na terenie gmin partnerskich: gminy Dobczyce, Gdów, 
Kłaj oraz Drwinia”. Wybrana w drodze przetargu nieograni-
czonego przez lidera projektu – gminę Gdów firma „Green-
Landing” w chwili obecnej opracowuje projekty budowlane  
i wykonawcze niezbędne do realizacji zadania. Według pla-

nu brzeg Raby ma zostać zagospodarowany do 2018 roku. 
Wartość zamówienia opiewa na kwotę blisko 1,1 mln złotych. 
Projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu: Re-
kreacyjno-turystyczna Dolina Raby” współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Działania 9.3 Przygotowanie Inwestycji Strate-
gicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013.

Oliwia Bieda
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Uwaga na niebezpieczną roślinę 
„Barszcz Sosnowskiego”
Trwa sezon kwitnienia barszczu Sosnowskiego - apelujemy do Miesz-
kańców Naszej Gminy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ 
roślina ta może być niebezpieczna dla ludzi i zwierząt.

Wydziela substancję, która ma właściwości parzące. Powoduje ona zapalenie 
skóry, pęcherze, trudno gojące się rany, a także zapalenie spojówek. Roślina 
ta bywa szczególnie niebezpieczna dla alergików.

Do Polski nasiona barszczu Sosnowskiego dotarły prawdopodobnie w latach 
‚70 od radzieckich uczonych z Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin 
w Leningradzie. Zaczęto go uprawiać, jako roślinę paszową. Miał być idealną 
paszą dla domowych przeżuwaczy. Okazało się jednak, że barszcz Sosnow-
skiego nie nadawał się na paszę bo zawierał aż 95% wody i tylko 5% suchej 
masy. Jego wartość odżywczą można było porównać do wartości ogórka.  
W efekcie zaniechano jego uprawy. Jednak uprawa wymknęła się spod kon-
troli i barszcz Sosnowskiego przedostał się do siedlisk naturalnych, gdzie zna-
lazł dwukrotnie lepsze warunki do wzrostu i rozwoju, a tym samym bardzo 
szybko się rozpowszechnił.

Barszcz Sosnowskiego najczęściej występuje na terenach wilgotnych w pobli-
żu cieków wodnych, rowów i lasów. W gminie Kłaj występuje głównie w miej-
scowościach Brzezie i Grodkowice. Jego parzące działanie nasila się podczas 
słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Toteż zwracamy się z prośbą do posiadaczy posesji zasiedlonych przez 
barszcz Sosnowskiego o jego niszczenie!

Największą skuteczność w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego stwierdzono 
po użyciu preparatu Roundup Ultra 360 SL i Arsenal 250 SL. Działania pole-
gające na zwalczaniu chemicznym należy podejmować już wiosną, gdy rośli-
ny osiągają 15 – 20 cm, a następnie systematycznie powtarzać nawet 5 razy  
w ciągu roku. Metoda mechaniczna powinna natomiast polegać na odcina-
niu ostrym szpadlem części nadziemnej rośliny od korzenia, 3-5 cm poniżej 
szyjki korzeniowej. Zwalczenie roślin jest trudne i wymaga przeciętnie 5 lat 
systematycznego stosowania różnych metod. Jednocześnie zwracamy uwa-
gę, że przy zwalczaniu roślin barszczu Sosnowskiego należy zachowywać 
dużą ostrożność (należy ubrać się tak, aby wszystkie części ciała były szczelnie 
zakryte grubym materiałem, a usta i nos zakryte maską. Również oczy można 
zakryć specjalnymi okularami) . Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić.

Klub Mam we władaniu muzyki

Finałowe spotkanie warsztatów 
„Wyginam śmiało ciało”
W Klubie Mam zakończyły się warsztaty umuzykalniające „Wyginam śmia-
ło ciało” w iście koncertowym wydaniu. 

Magdalena Sala 

Na finałowym spotkaniu gościliśmy dwóch instruktorów, założycielki Cen-
trum Muzyki i Muzykoterapii Gaja. Poza Agatą Stawską, która śpiewa, tańczy, 
gra na gitarze, pianinie, świetnie wybija rytm, dzieci poznały Katarzynę Mar-
czak i jej zaczarowany instrument, klarnet. Po pierwszych dźwiękach klarnetu 
dziecięcy gwar zamienił się w ciszę tak gęstą, że można ją było zbierać łyżką, 
niczym śmietankę na mleku. - Klarnet jest wdzięcznym instrumentem. Jest dy-
namiczny, przemieszcza się, w przeciwieństwie np. do wiolonczeli – mówiła po 
zakończeniu warsztatów Katarzyna Marczak. - Aby tak pracować z instrumen-
tem, musiałam zrobić doktorat. Wydaje się, że to, co robię, jest proste, jednak 
dotarcie do dzieci wymaga ogromnej wiedzy. - dodaje. Klarnet łaskotał dzieci  
w stopy, warczał niczym samolot, bawił się w chowanego, czy skakał. Okazuje 
się, że muzyką można wyrazić dużo więcej niż słowami. Bo w przeciwieństwie 
do mowy, muzyka jest językiem uniwersalnym – nie wymaga tłumacza.

Finałowe warsztaty odbyły się na morzu, w powietrzu oraz lądzie. Dzieci płynęły 
statkiem, latały samolotem oraz jeździły na słoniu. Były spontaniczne pląsy, za-
bawa rytmem, rymem. Po kilku spotkaniach dzieci bez problemu odnajdywały 
się w nowych zabawach muzycznych i same inicjowały kontakt z instruktorami 
i ich instrumentami. Dzieci, które były wyłącznie obserwatorami, również brały 
czynny udział w zajęciach. - Nie martwię się o nich. Dzieci mają bardzo dobrą 
pamięć. To, co pozornie ich nie interesuje, ujawnia się w najbardziej zaskakują-
cym momencie. - tłumaczy Agata Stawska. Rodzice również skorzystali z warsz-
tatów – rozśpiewali się i przede wszystkim rozluźnili. - Nie wpadłabym na to, 
aby tak bawić się muzyką z dzieckiem. - mówi jedna z uczestniczek warsztatów.
Warsztaty „Wyginam śmiało ciało” były odważnym eksperymentem. Muzyka  

w świetle teorii E. E. Gordona wymaga pierwotnego podejścia do muzyki. Bez 
wyuczonych kroków, aranżacji. W zamian za to poddajemy się dźwiękom, po-
dążamy za nimi, a nawet dajemy się im pochłonąć. Jakież to inne podejście 
w świecie talent show i oprawy scenicznej, która nierzadko przyćmiewa samą 
muzykę! 

Każdy z uczestników warsztatów wyniósł inne doświadczenia z cotygodnio-
wych spotkań z muzyką. Na zakończeniu nie zabrakło również łez wzruszenia, 
że już koniec. Tak. To już koniec. Ale Klub Mam nie kończy z muzyką. Miejmy 
nadzieję, że to dopiero początek.

Klub Mam składa podziękowania Wójtowi Gminy Kłaj za udzieloną dotację na 
organizację warsztatów, Centrum Kłaja za podjęcie się przeprowadzenia zajęć, 
oraz rodzicom i dzieciom za udział w warsztatach. 
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„Na rzecz Seniorów”  
w Targowisku
Dobiegła końca realizacja zadania publicznego wg. Wniosku złożo-
nego do Wójta Gminy Kła przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tar-
gowisku pn. „Na rzecz Seniora”. 

anna wójtOwicz 

W trakcie realizacji projektu, na przestrzeni pięciu miesięcy  odbyło się 
dziesięć spotkań. Liczba uczestników stopniowo rosła. Początkowo  
w spotkaniach brało udział 14 osób, natomiast na zakończenie już 30. 

Program realizowany według planu był zróżnicowany. Na wykła-
dach poruszane były tematy zdrowia, podróży czy przepisów kulinar-
nych. Seniorzy uczestniczyli również w warsztatach takich jak bibuł-
karstwo czy inne robótki. Kilka spotkań poświęconych było również 
wspomnieniom, zwyczajom i zanikającym obyczajom. 

Zorganizowaliśmy także wyjazdy turystyczne do Tężni w Wieliczce 
i Wiśnicza. Udało nam się zwiedzić Tropie nad Dunajcem i Lipnicę Mu-
rowaną. Na zakończenie było wile ciepłych, miłych słów podziękowań  
i prośby o kontynuację. Uczestnicy wyrazili chęć zorganizowania Klubu 
Seniora. Jest rzeczą konieczną umożliwić chętnym osobom spotkania  
z rówieśnikami. Z własnym pokoleniem łatwiej dzielić się wspomnienia-
mi. Dla samotnych, wieczory spędzone w gronie znajomych przy kawie, 
herbacie mają nieocenione znaczenie.

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj. 

„Spieszmy się kochać ludzi ... tak szybko odchodzą ...”

Wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy 

dla 

Wiesława Średniawy 
z powodu śmierci żony 

składają:
Wójt Gminy Kłaj, 

byli oraz obecni: Przewodniczący Rady, Radni,  
Sołtysi, pracownicy Urzędu  

wraz z Jednostkami podlegającymi  
oraz Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Podziękowanie
Minął kolejny sezon rozgrywek piłkarskich 2014 / 2015 w MZPN. 
Dla seniorów TS „Wolni ” Kłaj był to niezwykle udany sezon w kra-
kowskiej KO III, zwłaszcza runda wiosenna, w której na 13 meczy 
przegrali tylko jeden, zajmując 7 miejsce w grupie wielicko - my-
ślenickiej. Sukces ten zawdzięczamy ciężkiej pracy zawodników na 
treningach, pracy trenerów, całego sztabu szkoleniowego oraz du-
żemu zaangażowaniu członków klubu.

PrezeS jerzy czuBak

Sukcesem jest również praca z trzema grupami młodzieżowymi: młodzi-
kami, trampkarzami i juniorami, co jest sporym wyzwaniem zważywszy, 
że stan ten chcemy utrzymać w latach następnych. Praca z 4 grupami 
piłkarzy wymaga wielkiego zaangażowania i sporego wysiłku sztabu 
szkoleniowego oraz wszystkich członków klubu, dlatego pragniemy 
podziękować trenerom: Wojciechowi Rajtarowi odpowiedzialnemu za 
szkolenie seniorów, Wojciechowi Olearczykowi odpowiedzialnemu za 
szkolenie młodzieżowców, Michałowi Nowakowi odpowiedzialnemu 
za juniorów i Tomaszowi Szmalec odpowiedzialnemu za młodzików. 
Wyrazy uznania kierujemy w kierunku wolontariuszy i członków klubu 
sportowego „Wolni” Kłaj za setki godzin pracy przy odrestaurowaniu sta-
dionu, sprzątaniu, renowacji zieleni, koszeniu i walcowaniu płyty boiska, 
malowaniu ogrodzenia i porządkowaniu terenu oraz pracy administra-
cyjno księgowej – dziękujemy tym samym następującym osobom: pani 
Wiesławie Tyl oraz panom; Pawłowi Korbut, Grzegorzowi Polak, Jano-
wi Płachno, Wojciechowi Olearczyk, Dariuszowi Pilch i Straży Pożarnej  
w Kłaju, Marcinowi Konieczny, Antoniemu Chyl, Zbigniewowi Koniecz-
ny, Mieczysławowi Konieczny, Zdzisławowi Ślęczek, Leszkowi Kamusiń-
skiemu, Adamowi Kaleta Józefowi Świegoda, Mieczysławowi Włodek, 
Krzysztofowi Balik i Stanisławowi Cieślak. Dziękujemy lekarzom, którzy 
pełnią opiekę medyczną oraz zabezpieczają pod względem medycznym 
mecze rozgrywane na stadionie w Kłaju: pani Romualdzie Buczek i Panu 
Mariuszowi Buczek. Dziękujemy również sponsorom i darczyńcom, dzię-
ki którym nasza działalność jest bardziej wyrazista i dostrzegalna. 

Z całego serca dziękujemy: pani Stanisławie Nowak i PHU „Delikatesy 
Centrum” w Kłaju, panu Edwardowi Biernackiemu prezesowi Małopol-
skiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce oraz pani Janinie Rybka prezes 
Oddziału MBS w Kłaju  panu Markowi Leśniowskiemu i PP „Coldmark” 
oraz panu Adamowi Siemdaj. Dziękujemy także naszym wiernym kibi-
com, szczególnie tym, którzy wsparli finansowo klub pomagając nam 
tym samym w realizacji zadań statutowych.

Niełatwo znaleźć słowa otuchy…
Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu,  

który tylko czas może złagodzić.

Andrzejowi Włodkowi  
Sołtysowi Łężkowic  

oraz pogrążonej w smutku Rodzinie  
składamy wyrazy najszczerszego współczucia 

z powodu śmierci teściowej Janiny Matura.

Prosimy o przyjęcie kondolencji  
od  Wójta Gminy Kłaj,  

Przewodniczącego wraz z Radnymi oraz  
Sołtysów z Gminy Kłaj
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obszarze „Natura 2000” w  Puszczy Niepołomickiej.
W czasie wycieczki zapoznawaliśmy się z gatun-

kami chronionymi roślin i zwierząt występującymi na 
obszarze Puszczy Niepołomickiej oraz formami i me-
todami ochrony przyrody.

Z udziałem ornitologa i botanika przemierzyliśmy 
ok. 10 km lasu. Odwiedziliśmy m.in. Rezerwat Leśny 
„Gibiel” - gdzie znajdują pomnikowe drzewa oraz Tor-
fowisko Wielkie Błoto - miejsce występowania chro-
nionych 3 gatunków motyli: czerwończyk nieparek, 
modraszek nausitous i modraszek telejus.

Wszystkim uczestnikom wiele radości sprawiły 
wędrówki po leśnych ścieżkach. Każdy z zaintereso-
waniem obserwował otaczającą przyrodę i słuchał 
opowiadań m.in. o miejscach występowania na tere-
nie Puszczy Niepołomickiej  chronionych ptaków tj. 
dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego, muchołówki 
białoszyjej oraz puszczyka uralskiego.

Na koniec wycieczki zorganizowano konkursy 
ekologiczne i zapalono wspólne ognisko przy leśni-
czówce Sitowiec. 

INFORMACJEINFORMACJE

WŁAŚCICIELE PSÓW ZOBOWIĄZANI SĄ TRZYMAĆ JE NA TERENIE SWOICH POSESJI. UTRZYMANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH NIE MOŻE 
STANOWIĆ ZAGROŻENIA lub uciążliwości dla ludzi. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) 
zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub 
opiekuna oraz nakłada obowiązek prowadzania psów na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kagańcu. Za na-
ruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37) ustawy o ochronie zwierząt.

Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał 
możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem. Zwolnienie psa ze smyczy do-
zwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych poza terenami zabudowanymi, miejscami użyteczności publicznej, parkami, 
placami zabaw, ulicami, chodnikami, piaskownicami itp

WŁAŚCICIEL PSA, KTÓRY NIE ZACHOWUJE ZWYKŁYCH LUB NAKAZANYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY TRZYMANIU PSA - POD-
LEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDŁUG KODEKSU WYKROCZEŃ

Wszelkie przypadki narażenia na niebezpieczeństwo ze strony psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy należy 
bezwzględnie zgłaszać na Komisariat Policji, szczególnie te gdzie właściciel czworonoga systematycznie wypuszcza go poza teren 
swojej posesji.

Dzień dla Natury 2000
21 lipca 2015r. w Gminie Kłaj odbył się nie typowy 
„Dzień dla Natury 2000”. Na zakończenie realizacji 
projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjo-
nalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych  
w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 
w zakresie turystyki” Urząd Gminy Kłaj przy współ-
udziale Ligii Ochrony Przyrody zorganizował wy-
cieczkę przyrodniczą po Puszczy Niepołomickiej   
i na Torfowisko Wielkie Błoto.

Marta Bzdyl 

Celem wycieczki było poznanie przyrody obszaru Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: tj. Puszczy 
Niepołomicka PLB120002 i Torfowiska Wielkie Błoto 
PLH120080 oraz zwiedzenie Izby leśnej w siedzibie 
Nadleśnictwa  w Niepołomicach.

Wycieczka rozpoczęła się ciekawą prelekcją przy-
gotowaną przez Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Niepołomice – P. Sylwestra Zieleń nt. hodowli żub-
rów w  rezerwacie ścisłym w Kłaju.

Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę po 

Uczestnicy ŚDS robią 
krok w przyszłość
Grupa 12 osób ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Brzeziu wzięła udział w projekcie „Krok 
w przyszłość”, który był realizowany w ramach 
POKL przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce. 

MOnika ruchlewicz

Projekt zakładał reintegrację społeczno-zawodową 
osób niepełnosprawnych poprzez różnego rodzaju 
formy wsparcia. Uczestnicy ŚDS Brzezie wzięli udział 
miedzy innymi w  zajęciach z doradcą zawodowym, 
treningu umiejętności i kompetencji społecznych, po-
prawie wizerunku a także ukończyli kurs „Teatroterapii 
i choreoterapii”. Zwieńczeniem projektu był udział 
osób niepełnosprawnych w dwutygodniowym turnu-
sie rehabilitacyjnym w Wiśle.

Miejscem pobytu był malowniczo położony ośrodek 
rekreacyjno-rehabilitacyjny „Jubilat”. Podczas turnusu 
podopieczni korzystali z codziennych,  indywidula-
nych i odpowiednio dostosowanych zabiegów reha-
bilitacyjnych. Oprócz tego do dyspozycji uczestników 
był basen oraz sala gimnastyczna. Miejscowość ocza-
rowała wszystkich uczestników swoim malowniczym 
położeniem oraz bogatą ofertą turystyczną.

Apel Wójta Gminy Kłaj do właścicieli psów
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie publicznym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, zwracam się z prośbą o odpowiednie zabezpieczenie swoich nierucho-
mości przed samowolną ucieczką psa  i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.
Przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów!
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INFORMACJE URZĘDU SK ARBOWEGO

Wielu rodziców zastanawia się nad tym komu powierzyć opiekę nad 
swoją pociechą. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, 
iż w przypadku gdy oboje rodzice pracują,  a ich maluch nie uczęszcza 
do żłobka mogą zatrudnić nianie na podstawie umowy uaktywniającej. 

Taka umowa musi być zawsze zawarta na piśmie oraz zawierać niezbędne 
elementy takie jak: strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce opieki, 
liczbę powierzonych dzieci, obowiązki opiekunki, wysokość, sposób i termin 
wypłaty wynagrodzenia.

Niania na podstawie w/w przepisów może sprawować opiekę nad dziećmi, 
które ukończyły 20 tydzień życia  aż do końca roku szkolnego, w którym 
dziecko ukończy trzy lata.

Opiekunka zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. 
Składki te pokrywa budżet państwa za pośrednictwem ZUS, w przypadku 
gdy przychód zawarty w umowie nie przekracza wysokość minimalnego 
wynagrodzenia (w 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł. 
brutto).

Jeden z rodziców ma obowiązek zgłosić w ZUS siebie jako płatnika składek, 
a nianię jako osobę ubezpieczoną. Termin na takie zgłoszenie wynosi siedem 
dni od momentu podpisania umowy z nianią. Rodzic musi złożyć w ZUS ra-
port i deklarację za pierwszy pełny miesiąc pracy niani, a w kolejnych miesią-
cach jest już z tego obowiązku zwolniony.

Natomiast jeśli chodzi o obowiązki podatkowe to  rodzic nie pełni funkcji 
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czyli nie pobiera i nie 
odprowadza zaliczki na PIT od wypłaconego wynagrodzenia niani oraz nie 
musi wystawiać informacji rocznej PIT-11.

Niania ma obowiązek samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym skła-
dając zeznanie podatkowe PIT-36, w którym osiągnięte zarobki wpisuje jako 
przychody uzyskane z innych źródeł. Informacje o wysokości przychodu  
i potrąconych z jej wynagrodzenia składkach powinna czerpać z informacji 
ZUS RMUA, jaką powinna za każdy miesiąc otrzymać od rodzica.Niania ma 
prawo wpłacać do urzędu skarbowego comiesięczne zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych od otrzymywanego wynagrodzenia według 
skali podatkowej (18%  lub 32%) w terminie do 20 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu w którym uzyskała dochód.

Uwaga! Jeśli niania odprowadzi do Urzędu Skarbowego w ciągu roku choć 
jedną zaliczkę, to musi kontynuować wpłacanie zaliczek co miesiąc do końca 
danego roku kalendarzowego.

Startuje kolejna odsłona akcji
„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon” !

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania parago-
nów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź 
paragon”. Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo 
Finansów akcji „Weź paragon” rusza w lipcu.

Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawia-
ją też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie po-
winny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest 
zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie 
tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych 
przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą kon-
kurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu 
kampanii paragonowej” – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu 
ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. „Wierzę, że nasza akcja 
będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie 
wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo” – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że  
w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosme-
tyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej 
przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone 
przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas re-
jestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego 
ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego 
na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Ozna-
cza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie 
usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 
miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynno-
ści) na zainstalowanie kasy. Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie 
tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie. Każ-
dy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak: centralnie 
umieszczony napis paragon fiskalny; NIP wystawcy, jego nazwę i adres; nazwę 
towaru lub świadczonej usługi; cenę; logo i numer unikatowy kasy.

Przykład wyliczenia miesięcznej zaliczki na pod tek dochodowy od wynagro-
dzenia 1750,00 zł, przy założeniu braku składki na ubezpieczenie chorobowe:
- przychód: 1750,00 zł; 
- koszty uzyskania przychodu : 1750,00 x 20% = 350 zł; 
- podstawa opodatkowania: 1 750,00 - 350 = 1400 zł; 
- zaliczka na podatek dochodowy 1400,00 x 18% = 252 zł;

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.   
z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych(t.j. Dz. U. z 2012r. , poz. 361 ze zm.)

Sporządziła:
Małgorzata Furtek
starszy referent

Jak zatrudnić

nianię? Naczelnik Urzędu 
Skarbowego  
w Wieliczce 
informuje:
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Z ŻYCIA UT WINFORMACJE URZĘDU SK ARBOWEGO

UTW z Kłaja  
zakończyli kolejny  
IV rok Akademicki
15 czerwca słuchacze UTW z Kłaja uroczyście za-
kończyli kolejny, IV rok Akademicki. Odebraliśmy 
dyplomy z rąk Pani poseł Elżbiety Achinger inicja-
torki tego ruch w Małopolsce. Nasza organizacja 
zrzesza już 100 słuchaczy. Każdy rok niesie nowe 
doświadczenia. Pogłębiamy wiedzę i stanowimy 
dla siebie grupę wsparcia i przyjaźni. Cieszymy 
się z naszych wypraw po Polsce i nie tylko. Mamy 
coraz śmielsze plany. Jesienią wybieramy się  
w Bieszczady, a w przyszłym roku planujemy 
zwiedzanie Grecji. Coraz bardziej utwierdzamy 
się w przekonaniu, że marzenia się spełniają.  
W grupie UTW nareszcie możemy sobie pozwolić 
na marzenia. „Srebrny wiek” to nasz czas na radość 
życia.

dOrOta kOSMOwSka 

Spartakiady i Senioriady

II Spartakiada
Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kłaja zgłosił uczest-
nictwo swoich członków w II Spartakiadzie UTW tym 
razem w Wieliczce dnia 28 czerwca 2015. Pierwsza 
spartakiada odbyła się w Kłaju 23 czerwca 2013 r. 
Rywalizowaliśmy z członkami uniwersytetów z całej 
Małopolski.Dyscypliny były bardzo różnorodne, każ-
dy znalazł coś dla siebie. Zawody zaplanowano na 
sportowym obiekcie Miasteczko Solne w Wieliczce. 
Pogoda spłatała nam figla i zaburzyła terminarz po-
szczególnych dyscyplin plenerowych. Jednak duch 
walki nas nie opuścił i dwoje naszych członków ode-
brało medale z rąk organizatorki Pani poseł Elżbiety 
Achinger co udokumentował nasz fotoreporter.

Senioriada
W Teatrze J. Słowackiego w Krakowie 6 czerwca 
2015r. odbył się II Małopolski Kongres Seniorów. Po-
litycy i wybitni działacze skupieni wokół polityki spo-
łecznej w dziedzinie „przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób 50+” przedstawili długofalowe 
plany rozwoju. Tematem paneli dyskusyjnych było 
podsumowanie działalności Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, ich prężnego rozwoju. Przeanalizowano 
potrzeby i metody wspierania i upowszechniania tej 
wspaniałej inicjatywy. Podkreślono 40-letnią historię 
UTW w Polsce. Z wielką wdzięcznością wspomniano 
wspaniałą postać założycielki prof. Haliny Szwarc 
lekarki, społecznika, która jako pierwsza w 1975r. 
na Uniwersytecie Warszawskim powołała do życia 
pierwszy UTW. Od pięciu lat z dumą i satysfakcją ob-
serwujemy coraz prężniejszy rozwój tej organizacji. 
Pod względem aktywności i liczebności stajemy się 
liderami tego ruchu w Europie. Do tej pory prym 
wiodła Francja. Znając kreatywność i pomysłowość 
Polaków wcale nas to nie dziwni. Dano nam sposob-
ność działania i teraz Politycy nie mogą przejść obo-
jętnie względem wielotysięcznej grupy społecznej. 
Dlatego z wielką dumą postrzegamy ambitne plany 
tworzenia polityki senioralnej. Naczelnym projektem 
Kongresu jest plan tworzenia domów dziennego po-
bytu. Podkreślano wielokrotnie potrzebę aktywiza-
cji, edukacji prozdrowotnej, nadrzędne hasło „zapo-

biegać, niż leczyć” przewijało się w każdej dyskusji.  
Z radością przyjęliśmy deklarację tworzenie punk-
tów aktywność ruchowej w każdym mieści i gmi-
nie. Przyznano w budżecie fundusze na te ambitne 
plany. Na pewno będziemy pilotować i wspierać te 
działania i jesteśmy bardzo wdzięczni za dostrzeże-
nie wielu aspektów starzejącego się społeczeństwa. 
Chcemy starzeć się z godnością i dobrej kondycji.

Juwenalia Parada Kapeluszy
Kongres rozpoczął oficjalnie Juwenalia UTW. Na dru-
gi dzień odbyło się wiele imprez towarzyszących. 
Paradą studentów w kolorowych kapeluszach za-
znaczyliśmy swoją obecność na Krakowskim Rynku.  
Od Prezydenta Miasta odebraliśmy klucze i wzię-
liśmy we władanie ten zabytkowy gród- jak na stu-
dencką brać przystało. Tradycji stało się zadość. Do 
domów wróciliśmy z poczuciem należycie spełnio-
nego obowiązku. 

Szlaki wędrówki studentów UTW
Karpacz zdobyty
Studenci UTW w dniach 15 do 17 maja wyruszyli 
na podbój Karpacza i Pragi. Wyprawę rozpoczęto 
od zwiedzania Kłodzka z jego unikatową odrestau-
rowaną Twierdzą. Pierwsze wzmianki o niej odna-
leźć można na kartach kroniki czeskiej już w 981 r.  
Od 1300 roku gród stał się zamkiem warownym. 

Nasze dziewczyny w kurorcie
Po tej ciekawej lekcji historii w Kłodzku autokarem 
udaliśmy się w kierunku Wambierzyc zatrzymując 
się w Kudowie Zdroju na spacer i łyk uzdrawiającej 
wody w pijalni. Mile zaskoczył nas urok i spokój tego 
miejsca. Po chwili wytchnienia i zachłyśnięcia się po-
wietrzem kurortu ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Wambierzyce 
Do Sanktuarium Archidiecezji Wrocławskiej w Wam-
bierzycach zaprowadziły nas 33 stopnie kamiennych 
schodów skąpanych w słońcu. Wnętrze świątyni jest 
utrzymane w duchu baroku z jego pięknymi ma-
lowidłami i rzeźbami. Radosne pogodne wnętrze 
mimo swojej wielkości niosące nadzieję i ufność  
w nieskończoną dobroć. Istotną datą dla świątyni był 
22.02.1936r. kiedy to Pius XI nadal kościołowi w Wam-
bierzycach honorowy tytuł Bazyliki Mniejszej. Dopeł-
nieniem wagi tego miejsca było doniosłe wydarze-
nie w kilkusetletniej historii Sanktuarium, kiedy dnia 
17 .08. 1980r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 
figurka Matki Boskiej została ukoronowana korona-
mi papieskimi na Wambierzycką Królową Rodzin.  
Z tej okazji odczytany został specjalny list Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Na szlaku naszej wędrówki było 
też miejsce unikatowe w skali europejskiej powstała 
w 1776r. barokowa kaplica czaszek w Czermnej. Ok. 
3-tys ludzkich szczątków zebrano przez 20 lat w rejo-
nie Kudowy, Dusznik i Polanicy. Były to odkopywane 
przypadkowo ofiary wojen trzydziestoletnich i dzie-
siątkującej ludność zarazy. Zamysłem wybudowania 
z tych bezimiennych szczątków kaplicy był zgroma-
dzenie ich w jednym miejscu i oddanie im należnej 
czci. Pod kaplica w kryptach pochowano kolejne 30 
tys. fragmentów ofiar. Opuściliśmy to miejsce głębo-
ko wstrząśnięci, pełni zadumy nad istotą i marnością 
ludzkiego losu. Jesteśmy głęboko przekonani, że ten 
przetaczający się codziennie tłum turystów w tym 
miejscu można śmiało nazwać „żywym grobowcem”. 
Inicjatorzy i budowniczowie tej kaplicy osiągnęli cel. 
Opuszczając kaplicę nie można pozostać obojętnym.

Praga
Na drugi dzień wypoczęci wyruszyliśmy na podbój 
Pragi i był to podbój bardzo dosłowny, bo czasu 
bardzo niewiele, a plany ogromne. Zaczęliśmy na 
Hradczanach: pałac toskański, arcybiskupi, pałac 
Schwarcenbergów, kościół i klasztor św. Benedyk-
ta, kompleks zamku królewskiego, piękna fontan-
na rozedrgany wielojęzyczny tłum turystów, który 
milknie w południowej części rynku hradczańskie-
go gdyż widok który się roztacza z tego miejsca na 
panoramę Pragi zapiera dech w piersiach. Ze wzgó-
rza zeszliśmy wszyscy Zameckimi Schodami mijając 
urokliwe restauracyjki z przepięknym widokiem 
na Wełtawę. Widok zabytków starego miasta z tej 
perspektywy, pięknych mostów pod którymi prze-
pływają pasażerskie statki pełne kolorowego tłumu 
wbija się w pamięć dając poczucie przeżywania cze-
goś naprawdę wyjątkowego. Widząc to człowiek za-
czyna żałować, że nie umie malować, bo zaiste ten 
widok godny jest pędzla i uwiecznienia na płótnie. 
Zmierzamy dalej do mostu Karola i rynku starego 
miasta. Miniaturkę tego sławnego mostu widzie-
liśmy już w Kłodzku( śmieszna sprawa, bo most  
w Kłodzku wybudowany był przez tych samych ar-
chitektów tylko wcześniej-ale jakoś to przemilcza-
ne). Wracając do mostu Karola robi wrażenie sam  
w sobie, widok z niego na okalające wzgórza z Hrad-
czanami i te naprawdę radośnie i malowniczo wy-
glądające statki uwijające się tam i z powrotem po 
rzece. Wzdychając ze zmęczenia i zachwytu, albo jak 
kto woli z zachwytu pełnego zmęczenia . Od doznań 
uroków architektonicznych starego miasta, bo prze-
cież nie od ilości przebiegniętych kilometrów- gdyż 
wiek mamy co prawda ” trzeci” ale kondycji nam nie 
brakuje. Podczas tradycyjnego czeskiego obiadu 
(knedliczki z gulaszem) który niektórych rozczulił  
a innych rozśmieszył swoją oryginalnością, wszyscy 
wzdychali, że Praga to miasto niedające się zwiedzić 
w jeden dzień. Wielu z nas deklarowało powrót w to 
piękne miejsce i odkrywanie go na nowo z jego uro-
kliwymi uliczkami, zakamarkami i klimatem którym 
tak naprawdę nie mieliśmy czasu się nacieszyć. Wra-
cając z Pragi wzruszyliśmy się w Harrachowie wspo-
minając naszego wspaniałego skoczka Adama Ma-
łysza. Dzień zakończyliśmy wspaniałym ogniskiem  
z prawdziwą polską biesiadą na ojczystej ziemi.

Śnieżka
Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy wyprawą 
na Śnieżkę. Pogoda była słoneczna, ale wietrzna. 
Piękna widoczność na masyw karkonoski skapany  
w słońcu była nagrodą.

Skalne Miasto 
Rządni przygód wyruszyliśmy następnie do Skalne-
go Miasta w Czechach. Naszym oczom ukazał się 
monumentalny labirynt skalny. Wysokość niektó-
rych baszt wynosi ok. 100m noszą one ciekawe na-
zwy: Skalna Korona, Wykałaczka Karkonosza, Wieża 
Strażnicza, Topór Rzeźnicki. Wyjątkowy mikroklimat, 
specyficzna dla tego miejsca roślinność w otoczeniu 
olbrzymów skalnych robi niezapomniane wrażenie. 
Miejsce godne polecenia. Trzeba przyznać, że na-
sze wyprawy stają się coraz śmielsze i ciekawsze. 
Rozbudzamy apetyty i chęć poznawania. Cieszyny 
się sobą i pięknymi miejscami do których gna nas 
żyłka podróżnika. Następna relacja z Bieszczad, bo 
tam nas jeszcze nie był. Żegnamy okrzykiem: Ahoj 
przygodo!
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Kolorowa noc  
w Bibliotece
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku do 12 lat  
z rodzicami na „KOLOROWĄ NOC W BIBLIOTECE”.  Noc 
pełną wrażeń, zabaw i śmiechu.

Na dzieci czeka moc atrakcji m.in. wesołe przedsta-
wienie, malowanie na podkoszulkach, gry i zabawy  
z kolorowymi pufami, czytanie ulubionych bajek 
przez zaproszonych gości a także tęczowy poczęstu-
nek i wiele innych niespodzianek.
 
KOLOROWA NOC W BIBLIOTECE odbędzie się w dniu 
28.08.2015 r. Zapraszamy od godz. 19.00 do 23.00.

Zgłoszenia: Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju, tel.: 
12-284-14-43.  O przyjęciu decyduje pierwszeństwo 
zgłoszeń.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRA-
MU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

Rodzinne gry  
i zabawy
Już we wrześniu mega inspirujące  
i pełne radości spotkania dla rodzin. Do 
wspólnej zabawy zapraszamy maluszki 
w wieku od 3 do 6 lat wraz z rodzicami. 
Gwarantowane niezapomniane wraże-
nia i mnóstwo rodzinnych atrakcji!

juStyna waligóra

Kochane dzieci i wyjątkowi rodzice warsz-
taty będą miały charakter muzyczno-ru-
chowo-plastyczny. Te trzy moduły  zreali-
zujemy równocześnie. Będziemy korzystać 
z zabaw, które najbardziej nas interesują. 
Przed nami relaks, sztuka i rozrywka w naj-
lepszym wydaniu!

Przed nami wspólne, szalone zabawy 
muzyczne – tańce, zabawy do muzyki  
z pokazywaniem, rymowanki, gry senso-
ryczne. Mnóstwo uśmiechu i pozytywnej 
adrenaliny dostarczą konkurencje rodzin-
ne. Szykujcie formę na: rodzinny wyścig  
w płetwach, podwójne narty, gigantycz-
ne kręgle, wyścig w workach, przejście na 
szczudłach i jeszcze kilka innych ;) Uwaga 
mamy dla Was ciekawe upominki. 

Na fantastyczny program złoży się rów-
nież wspólne tworzenie ogromnej pracy 
plastycznej. Tak jak nam się wymarzy po-
malujemy i ozdobimy tekturowy domek. 
Czymś zupełnie zjawiskowym będzie po-
kaz eksperymentów. Odwiedzi nas dwójka 
niesamowitych alchemików. Zobaczymy 
jak powstaje suchy lód, wulkany, kolorowe 
dymy i kontrolowane wybuchy.

Wspaniałą zabawę zapewnią również na-
szym maluszkom: dmuchany zamek, po-
kaz wielkich baniek mydlanych i balonowe 
zoo.  

My już nie możemy się doczekać, a Wy?

Szczegóły wkrótce na plakatach,  
www.klaj.pl oraz na profilach faceboko-
wych: gminy i naszego projektu.
Zapraszamy !!!

„Projekt dofinansowany ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

KLUB CZYTELNIKA
zaprasza na spotkania przy kawie

Oliwia Bieda

Zapraszamy wszystkich chętnych do dysku-
syjnego Klubu Czytelnika, który rozpoczyna 
działalność w sierpniu w pomieszczeniach 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.

W przyjaznej, domowej atmosferze, przy aro-
matycznej kawie będzie można podyskutować 
o literaturze. Klub to miejsce, gdzie sięgający 
po książki będą mieli możliwość realizowania 
czytelniczych pasji. Na kolejnych spotkaniach 
będzie można wysłuchać opowieści niesamo-
witych o literaturze Piotra Krywaka, uczestni-
czyć w warsztatach literackich z Krzysztofem 
Koziołkiem – autorem poczytnych kryminałów. 
W październiku na członków Klubu będzie cze-
kał wyjazd wraz z biletem wstępu na Między-
narodowe Targi Książki do Krakowa. Uczestnicy 
stworzą również „Czytelniczą listę pożądania”, 
czyli aktywny wykaz książek proponowanych 
do zakupu przez bibliotekę.

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu  
w lokalu biblioteki. Rozpoczynamy już 
21.08.2015 r. (piątek) o godz. 18.00. Dla uczestni-
ków pierwszego spotkania Klubu przewidziane 
są nagrody książkowe. Wszystkich serdecznie za-
praszamy i zachęcamy do zapisania się pod nu-
merem telefonu: 12-284-14-43 lub bezpośrednio 
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju i jej 
filiach.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATEL-
SKICH.

CO,  GDZIE,  K IEDY

„Narodowe  Czytanie Lalki”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju oraz Koło 
Przyjaciół Książki zapraszają do udziału w Naro-
dowym Czytaniu „Lalki” B. Prusa.

Czytanie będzie miało formę happeningu i odbędzie 
się 5 września 2015 r. o godz. 17.00 w parku przy 
Urzędzie Gminy w Kłaju.

W programie między innymi: czytanie fragmentów 
„Lalki” B. Prusa,  quiz z nagrodami,  oraz pamiątkowe 
zdjęcie z S. Wokulskim i I. Łęcką. Czytanie uświetni 
występ gminnego chóru Gaudium. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy na to wspaniałe wydarzenie.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRA-
MU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

We wrześniu rozpoczynają się 
zapisy do nowych grup trenin-
gowych karate tradycyjnego

Zajęcia odbywają się w budynku  
Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Kłaju 

(dojo Kłaj) oraz w Zespole Szkół  
Ogólnokształcących w Szarowie. 

 
Trenować mogą zarówno chłopcy  
i dziewczynki już od 4 roku życia.  

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.karatekrk.pl oraz pod nr tel. 606 248 108.
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W tym miejscu wśród lokalnych biegaczy naro-
dził się pomysł na bieg „4Rest Run”. Impreza nie 
będzie jednak zwyczajnym biegiem. To połą-
czenie sportowej rywalizacji, relaksu w otocze-
niu przyrody oraz poczucia „bycia razem” w ze-
spole. To sportowa zabawa, w której na sukces 
składa się wynik 4 osób. Wynik całego zespołu 
jest ważny, ale znaczenie ma również atmosfera 
oczekiwania na wyniki kolegów czy koleżanek  
z zespołu. Biegamy po lesie, biegamy  w czwór-
kę, cieszmy się, że jesteśmy razem. 

4Rest Run jest rywalizacją 4-osobowych ze-
społów, których członkowie łącznie pokonują 
dystans maratonu. Każdy zawodnik ma do 
przebiegnięcia 10.5 km, a wyniki zawodników 
sumują się. Wygrywa drużyna z najszybszym 
łącznie czasem. Poszczególni zawodnicy startu-
ją w odstępach 5-minutowych, gdzie o kolejno-

ści startów poszczególnych członków zespołu 
decyduje zespół.

Organizatorem biegu jest grupa biegaczy 
skupiona wokół Stowarzyszenia „Niepoło-
mice Biegają”. Jak sami twierdzą, jako bie-
gacze mają wyjątkowe szczęście: „naszym 
trenerem jest sportowiec i trener najwyższej 
światowej klasy Ilya Markov, mistrz świa-
ta (Sewilla 1999) i Europy (Budapeszt 1998) 
oraz wicemistrz olimpijski (Atlanta 1996)  
w chodzie sportowym na 20km, trener polskiej 
kadry chodziarzy (2009-2013). Dzięki jego wiedzy  
i doświadczeniu mądrze i z wieloma sukcesami 
rozwijamy naszą pasję, jaką jest bieganie. Dodat-
kowo mamy świetne tereny do treningu – Puszczę 
Niepołomicką. To wszystko powoduje, że w Niepo-
łomicach mamy „dobry klimat” do biegania”.

Bieg 4Rest Run to zawody, w których najważ-
niejsze jest to, co w naszej grupie sprawdza się 

najbardziej: zgrany zespół ludzi ze wspólną pa-
sją, dobra zabawa i bieganie w lesie z dala od 
miejskiego zgiełku.

Zajrzyj na stronę www.4restrun.pl lub facebook-
owy profil www.facebook.com/4RestRun, gdzie 
dowiesz się więcej oraz obejrzysz krótki film, 
na którym Ilya Markov zaprasza na  bieg 4Rest 
Run w Niepołomicach. 

Podoba Ci się idea biegu? Załóż 4-osobowy ze-
spół i zgłoś Wasz udział! Widzimy się 13 wrze-
śnia 2015 r. w Puszczy Niepołomickiej. Zapisz 
się na bieg już dzisiaj!

Dane kontaktowe:

 
Stowarzyszenie Niepołomice Biegają 
email: niepolomicebiegaja@gmail.com 
www: www.niepolomicebiegaja.pl

Sponsorzy i partnerzy:

      

                        

W zespole jest MOC!  
Pierwszy bieg drużynowy 
4Rest Run już we wrześniu  
w Puszczy Niepołomickiej...

4Rest Run. Pierwszy bieg drużynowy w Puszczy Niepołomic-
kiej

Organizatorzy biegu 4Rest Run – grupa „Niepołomice Biegają”

Puszcza Niepołomicka jest doskonałym miejscem do biegania. Daleko od miejskiego smogu, 
daleko od hałasu, daleko od twardej, niezdrowej dla naszych stóp i stawów nawierzchni as-
faltowej. Za to blisko natury...

Wszyscy gramy  
dla Julki!
Julia to zwariowana dziesięciolatka. 

Wciąż miała nowe pomysły: NARTY,HULAJNO-
GA, WAKACYJNY KURS WINDSURFINGU. Do snu 
układała się na poduszce ze zdjęciem słynnego 
Neymara, piłkarza Barcelony – jej ostatnią pa-
sją, której nie zdążyła się w pełni oddać, była 
PIŁKA NOŻNA. Aktywna i bardzo wesoła. Pilna 
uczennica z wyjątkowym talentem PLASTYCZ-
NYM. Z głową pełną marzeń i planów, które 
zniweczyła nagła OKRUTNA CHOROBA - ZA-
PALENIE MÓZGU RASMUSSENA. Cierpi na nią 
ZALEDWIE KILKA OSÓB W POLSCE I OKOŁO 500 
NA CAŁYM ŚWIECIE. 

Wiemy, że nie zdołamy zapewnić Julce powro-
tu do dawnego życia. Ale chcemy dać jej szan-
sę, by mogła żyć lepiej. Nie mamy alternatywy, 
pomóc może jedynie operacja. W przeciwnym 
razie możemy tylko patrzeć przez kilka kolej-
nych miesięcy jak choroba odbiera nam Julkę.

Rodzice

W PRZYPADKU JULKI CHOROBA JEST WYJĄT-
KOWO AGRESYWNA, TO CO INNYM DZIECIOM 
ODBIERA STOPNIOWO W CIĄGU KILKU LAT, 
JULKA TRACI Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ.

Aktualnie Julka porusza się na wózku inwa-
lidzkim i ma problemy z mówieniem (afazja). 
Napady padaczkowe uniemożliwiają jej SA-
MODZIELNE FUNKCJONOWANIE. Utrzymanie 
kredki staje się dla niej wyzwaniem nie do po-
konania. Operacje tego typu (na lewej półkuli 
mózgu i dzieciach w tym wieku) są wykonywa-
ne od kilku lat w Anglii (nawet kilkanaście rocz-
nie) i Niemczech. 

Dziewczynka bardzo potrzebuje  
naszej pomocy finansowej. 

Liczy się każda złotówka!

Szczegóły na: www.juliakolodziej.pl
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Dla prawdziwych sportowców wakacje to też 
czas ciężkiej pracy! 
W trenowaniu nie ma przerwy, jeśli się chce mieć dobre wyniki. A do takich przyzwycza-
ili nas i siebie karatecy z Kłaja i ich trener Rafał Wajda, jeden z najbardziej utytułowa-
nych zawodników karate tradycyjnego w kraju. 

kkkt

Od wielu lat przywożą z każdych zawodów mnóstwo medali- ale to miedzy innymi dlatego, 
że korzystają z każdej okazji, żeby szlifować formę. W tym roku mieli w wakacje dwa obozy -  
w Mikoszewie nad Bałtykiem oraz w Centrum Japońskich Sportów Walki Dojo Stara Wieś. Ka-
ratecy mieli nad morzem dużo ruchu, bo oprócz dwóch treningów dziennie grali piłkę, ping- 
ponga, siatkówkę i pływali. Ośrodek „Grześ”, który gościł nas już drugi rok jest pięknie położony  

w sosnowym lesie, niedaleko od pięknej, czystej płazy. Pogoda dopisywała, ale cudowne le-
żenie na plaży urozmaiciły wycieczki- zabytkową kolejką do Stegny, na paintball oraz - cało-
dzienna do zamku w Malborku. Krakowsko-kłajowskiemu klubowi towarzyszył zaprzyjaźnio-
ny klub United Gym z Aleksandrowa Łódzkiego wraz z doskonałymi instruktorami, miedzy 
innymi Damianem Stasiakiem, mistrzem świata i czołowym zawodnikiem MMA, który także 
prowadził treningi. Drugi letni wyjazd - do japońskiej wioski nad Pilicą - także przyniósł wiele 
atrakcji. Treningi w najładniejszym dojo, dużo biegów w lesie, piłkarskie turnieje - na pewno 
zaprocentują świetną formą, lepszym przygotowaniem technicznym i doskonałymi wynika-
mi. W październiku zawodnicy z kadry Krakowskiego KKT wystartują w mistrzostwach Europy  
w Wilnie. Będziemy im kibicować, zwłaszcza, że gmina Kłaj od lat wspiera klub dotacjami, dzię-
ki czemu możliwe jest dofinansowywanie wyjazdów na zawody i zgrupowania. 

Ryby, rybki,  
rybeńki…
25 lipca nad stawem „Gradobić” odbyły się 
II w tym roku Zawody Wędkarskie: „Lato 
2015”. Kategorię  Gimnazjum zdominowały 
dziewczyny – zajęły wszystkie trzy miejsca. 
Największą rybę złowiła Agnieszka Barnaś 
(1380g), a największą ilość: Marysia Choj-
nacka (35 szt)-  BRAWO!!! Chłopcy też się 
wykazali. Poniżej wyniki, sami sprawdźcie:

MałgOrzata Balik 

WYNIKI:
Puchary w ogólnej klasyfikacji zdobyli:
I. Agnieszka Barnaś
II. Angelika Szczęśniak
III. Wiktor Szczęśniak

W kategorii od 0-3 nagrody zdobyli:
I. Aleksander Kasprzyk
II. Sylwia Chojnacka
III. Michał Jamróz, Maciej Miłowski, Oskar 
Sobczyk

W kategorii od 4-6 nagrody zdobyli:
I. Wiktor Szczęśniak
II. Hubert Kasprzyk
III. Maria Chojnacka 

W kategorii Gimnazjum nagrody zdobyli:
I. Agnieszka Barnaś
II. Angelika Szczęśniak
III. Weronika Pilch

Dziękujemy za udział.

Nasi Sponsorzy:
• Paweł Gałczyński-Centrum Obróbki Szkła, 
Bochnia
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Kraksport. Zenon Piętak
• Jan Płachno
• Adam Wantuch
• Jerzy Czubak

Puchary zostały zakupione przez Gminną 
Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  
i Przemocy w Rodzinie.
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Zakończenie Programu
 ,,Łapać Wiatr w Żagle”
Dobiegła końca sponsorowana przez gminę Kłaj pierwsza edycja programu szkolenia żeglarskiego dla 
najmłodszych z naszej gminy pod nazwą ,, Łapać Wiatr w Żagle” zorganizowana przez działający przy 
Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Szarowa Yacht Club Szarów. W trakcie niemal półrocznego szkole-
nia ponad 15 uczestników z kilku miejscowości gminy Kłaj poznawało tajniki sztuki żeglarskiej, najpierw  
w trakcie kursów teoretycznych a następnie praktycznego szkolenia na optymistach. Dzięki wsparciu Wój-
ta gminy Kłaj Zbigniewa Strączka oraz przedsiębiorstwa Krusz-Geo z Rzeszowa udało się zorganizować 
mini przystań na żwirowiskach w Targowisku, z małym pomostem wykonanym i zamontowanym przez 
członków YCS.  W ramach projektu zakupiono kamizelki ratunkowe, koszulki i czapeczki oraz koła ratun-
kowe. Szkolenia odbywały się na dwóch optymistach wypożyczonych przez zaprzyjaźniony z YCS Klub 
Żeglarski Horn z Krakowa. Cały program zakończyło wręczenie dyplomów ukończenia kursu oraz wspól-
ne ognisko z pieczeniem kiełbasek. W tym miejscu należy podkreślić ogromne zaangażowanie Zarządu 

YCS w osobach: Rafała Sieńko, Rafała Ziębińskiego, 
i Adama Kociołka oraz Artura Młynarza i rodziców 
dzieci, które uczestniczyły w projekcie. Podzięko-
wania kierujemy również do Pani Sołtys wsi Szarów 
za udostępnienie WDK.  Na ostatnim posiedzeniu 
Zarząd YCS postanowił pomimo braku dofinanso-
wania kontynuować po wakacjach szkolenie dzieci 
z terenu naszej gminy. W przyszłości Zarząd chce 
zakupić kilka łódek i zorganizować na żwirowiskach 
w Targowisku małą stałą  przystań, która pozwoli na 
bardziej systematyczne szkolenie żeglarskie. 

Gdyby ktoś chciał wesprzeć nasze działania prosi-
my o kontakt z Zarządem YCS – tel. 601 96 89 01.

Zarząd Yacht - Clubu Szarów
Nasze optymisty – może kiedyś będziemy mieli własne.

Oficjalne zakończenie projektu. Organizatorzy i uczestnicy po wręczeniu dyplomów.

Targowisko złote buty 
nosi
18 oraz 19 lipca na pewno zapiszą się na 
długo w pamięci sportowców z Targowi-
ska. Bowiem w tych właśnie dniach na bo-
isku sportowym w Książnicach udowodni-
li, że zasługują na „Złotego Buta”. 

Oliwia Bieda

Podczas III edycji turnieju piłkarskiego wiosek 
o „Złotego Buta”, mimo silnego słońca i upału, 
nawet na chwilę nie opuszczał ich zapał do 
gry.

Targowisko, już pierwszego dnia sportowej 
rywalizacji pokazało pozostałym drużynom, 
że zmierza po zwycięstwo. W meczu z Niesz-
kowicami dwie bramki zdobył Ernest Świę-
tek, natomiast po jednej bramce strzelili Ma-
riusz Leńczowski oraz Adrian Piwowar. Mecz 
zakończył się wynikiem 5:0, bo przeciwnej 
drużynie ewidentnie pomyliły się bramki do 
których powinni celować. W drugim meczu, 
piłkarzom z Książnic, którzy bronili tytułu nie 
udało się strzelić żadnej bramki. Natomiast 
dla Targowiska gole strzelili: Ernest Świętek 
(2 bramki), Adrian Życzyński oraz Paweł Lech.  
Niedzielnym popołudniem w meczu półfi-
nałowym Targowisko pokonało Marszowice 
z wynikiem 2:1. Po jednej bramce zdobyli 
Ernest Świętek i Adrian Życzyński. W meczu 
finałowym, drużyna z Targowiska pokonała 
Nieszkowice dzięki bramce zdobytej przez 
Ernesta Świętka. I nie mogło być inaczej… 
Najlepszym strzelcem turnieju z 6 bramkami 
został właśnie Ernest Świętek.

Naszym piłkarzom serdecznie gratulujemy! 

Zawodnicy drużyny Targowiska: Artur Książek, Adrian 
Klasiński, Kuba Świętek, Adrian Piwowar, Krystian Goryczka, 
Kuba Świętek, Adrian Życzyński, Szymon Piwowar, Bartek 
Golarz, Ernest Świętek, Bartek Piwowar, Mariusz Leńczowski, 
Robert Czuraj, Michał Świętek, Konrad Sumara, Kamil Świę-
tek, Dariusz Świętek, Arkadiusz Borycz, Michał Lisowski, 
Paweł Lech.
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7 Lekcja Historii  
z „Wolnymi”
Już od 10 lat w historię naszej działalności wpisuje 
się z dobrym skutkiem realizacja zadań w zakresie 
wychowania młodego pokolenia w duchu patrio-
tyzmu i umiłowania własnej historii oraz kultywo-
wania dziedzictwa i dóbr kultury narodowej.

jerzy czuBak 

Cele, jakie sobie stawiamy w tym zakresie osiągamy 
poprzez organizacje wyjazdów do miejsc w szcze-
gólny sposób związanych z naszą Historią i Kulturą: 
Lwów, Krzemieniec, Żółkiew, Beresteczko, Podhorce, 
Olesko, Złoczów, Chocim, Buczacz, Kamieniec Podol-
ski, Zbaraż, Kowno, Wilno, Troki.

Od 7 lat realizując swoje zadania statutowe w zakre-
sie wychowania patriotycznego archiwizujemy nasze 
osiągnięcia w tym zakresie pod nazwą: Lekcja Historii 
z „Wolnymi” tzn. lekcja historii z Towarzystwem Spor-
towym „Wolni” Kłaj. 

W tym roku ruszamy na Pomorze Gdańskie w odległe 
czasy średniowiecza „Szlakiem Zamków Krzyżackich” 
( obecnie tzw. rejon Dolnego Powiśla i ziemi chełmiń-
skiej). 

W pierwszym dniu naszej wyprawy 28 maja nasz au-
tokar podjeżdża do Kwidzyna pod wspaniały zespół 
zamkowo -katedralny, którego budowę ukończono 
w latach 1340-1350. Natomiast wieża studzienna 
zlokalizowana od strony północnej oraz gdanisko 
wraz z wiodącym do niego gankiem pochodzą z lat 
80 XIV w. Od strony wschodniej do zamku przylega 
XIV-wieczna katedra. Dwu kondygnacyjne prezbite-
rium, którego dolną część przeznaczono na krypty 
grzebalne ukończono w 1330r., natomiast od strony 
południowej do korpusu katedry przylega późnoro-
mańska krypta z wapienia gotlandzkiego, w której 
pochowani są trzej (?) mistrzowie Zakonni, z tego 
powodu kryptę tą nazwano „kryptą trzech mistrzów”. 
Czy rzeczywiście było ich trzech trudno powiedzieć, 
z całą pewnością w krypcie znaleziono 3 szkielety 
okryte wspaniałymi jedwabnymi szatami ale źródła 
pisane wspominają tylko o dwóch wielkich mistrzach 
zakonu krzyżackiego, jednym z nich jest Werner von 
Orseln drugim jest Rudolf König. Kto jest tą trze-
cią osobą z całą pewnością znamienitą i pełniącą 
zaszczytną funkcję, sądząc po szatach w które był 
odziany, dziś snuje się tylko domysły.

Po 4-godzinnym pobycie w Kwidzynie udajemy się 
do miejscowości Prabuty. W miejscowości tej zwie-
dzamy ruiny zamku biskupów pomezańskich gotyc-
ką katedrę oraz gotycki kościółek polski i fragmenty 
średniowiecznych fortyfikacji (bramę Kwidzyńską). 
Po tej urokliwej miejscowości oprowadza nas (nie-
odpłatnie) wspaniały przewodnik pan Szymon Sło-
wiński pracownik PTTK w Prabutach (pasjonat swojej 
profesji), który przekazał nam całą wiedzę o historii 
tej miejscowości. Na koniec niezwykle interesującej 
wędrówki po Prabutach udajemy się zwiedzać zabyt-
kowe wodociągi powstałe w Prabutach w latach 1726 
-1730 po wielkim pożarze miasta w 1722r. Jednym  
z fundatorów tej budowli był król Prus Fryderyk Wil-
helm I. Świetnie zachowane kanały doprowadzające 
wodę znajdują się 3,5 m pod powierzchnią miasta, 

oświetlona i udostępniona sieć kanałów wodociągo-
wych liczy dzisiaj około 200 m długości.

Po krótkim odpoczynku wsiadamy do autobusu  
i zmierzamy w kierunku Sztumu by podziwiać na-
stępny na szlaku zamek krzyżacki. Po 25km jazdy 
przyjeżdżamy pod krzyżacki zamek w Sztumie zbu-
dowany w XIV w. jako siedziba wójta oraz letnia re-
zydencja Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, często 
gościł w murach tego zamku Ulrich von Jungingen, 
do dnia dzisiejszego przetrwało skrzydło południo-
we i wschodnie zamku, brama wjazdowa oraz baszta 
więzienna z murem obronnym. Obecnie w części po-
mieszczeń zamkowych znajduje się Centrum Kultury. 

Po uciążliwym pełnym wrażeń dniu przyjeżdżamy  
w końcu dnia  do Malborka, gdzie zakwaterowujemy 
się w Hotelu Gemini Dom, który zlokalizowany jest  
w części zabytkowego dworca kolejowego w Malbor-
ku. Na dwa dni będzie to nasze centrum wypadowe 
dla dalszej realizacji zadania. Bogaci w zdobytą wie-
dzę historyczną, zmęczeni, ale szczęśliwi udajemy się 
na spoczynek by jutro w pełni sił udać się do Gdańska. 

W drugim dniu 29.06.2015 w piątek zaglądamy do 
Gdańska, którego dzieje i rozkwit rozpoczynają się w 
X w.. Pierwsza wzmianka o Gdańsku pochodzi z zapi-
sanego w języku łacińskim rękopisu „Żywot Świętego 
Wojciecha”, który przebywał w tym mieście w drodze 
do Prus Wschodnich. W 997r. Mieszko I przyłączył 
Pomorze Zachodnie wraz ze Szczecinem, Kołobrzeg 
oraz pomorze Wschodnie z Gdańskiem do Królestwa 
Polskiego. Położenie geograficzne Gdańska na szlaku 
handlowym powodowało, że miasto miało ogromne 
znaczenie ekonomiczne i strategiczne dla ówczesnych 
włodarzy, jednocześnie zapędy zakonu krzyżackiego 
oraz odległość stolicy państwa polskiego sprawiały, że 
dzieje tego miasta były niezwykle burzliwe, pomimo 
licznych klęsk, grabieży, kontrybucji; „złote miasto” 
nigdy nie podupadło a każdy z następnych włodarzy 
dbał o rozwój miasta przyczyniając się do jego rozkwi-
tu w myśl zasady nie zabija się kury znoszącej złote jaj-
ka. Dziś Gdańsk pomimo olbrzymich zniszczeń, jakich 
doznał w czasie II wojny światowej jest po odbudowie 
i renowacji niezwykle urokliwym miejscem można by 
rzec wręcz unikatowym.

Zwiedzanie rozpoczynamy na starym mieście zaczy-
nając od Zielonej Bramy następnie przechodzimy na 
długi Targi przemieszczamy się w kierunku Neptuna, 
raz po raz zatrzymujemy się by podziwiać urokli-
we kamieniczki, wchodzimy do Ratusza, następnie 
wchodzimy do Dworu Artura, który był siedzibą eli-
tarnego bractwa kupieckiego, następnie przechodzi-
my do Domu Ławników zwanego Sienią Gdańską. 
Będąc w Gdańsku nie sposób nie wstąpić do Bazyliki 
Mariackiej (największej na świecie bazyliki zbudo-
wanej z cegły). Budowę Bazyliki rozpoczęto w 1343r.  

a ukończono po 159 latach w 1502 r. Widok z wie-
ży Mariackiej, na szczyt której prowadzi ponad 400 
schodów, zapiera oddech w piersi, po prostu trzeba 
to zobaczyć. Następnie udajemy się pod zbrojownię 
dalej pod Złotą Bramę i ul. długą powracamy na Dłu-
gi Targ. Będąc w Gdańsku trudno by było nie zoba-
czyć charakterystyczną budowlę końca XV w. zwaną 
„Żurawiem”. Zwiedzając miasto nie spostrzegliśmy 
jak szybko upłynął czas 6 godzin pracy przewodnika 
dobiega końca. Od godz. 15.00 mamy czas wolny,  
3 godz. dla siebie, ale okazuje się, że wszyscy zgod-
nym chórkiem chcą zobaczyć Westerplatte i Twierdze 
Wisłoujście, więc wsiadamy do autokaru i zliczamy 
kolejne miejsce zapisane wspaniałą kartą Historii. Do 
hotelu w Malborku wracamy w dobrych humorach  
w sam raz na kolację. 

W trzecim dniu 30 czerwca w sobotę pozostaje nam 
na deser zwiedzanie zamku w Malborku, który był 
największą warownią średniowiecznej Europy, daw-
ną stolicą państwa krzyżackiego i siedzibą Wielkie-
go Mistrza, do dnia dzisiejszego jest to największy 
na świecie kompleks obronny zbudowany z cegły. 
W 1997 r. został wpisany na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO. W skład całego kompleksu 
wchodzi zamek niski, zamek średni i zamek Wysoki. 
Perełką średniowiecznej architektury jest zamek 
średni – Pałac Wielkiego Mistrza. Po południu udaje-
my się do Pelplina gdzie zwiedzamy monumentalną 
pocysterską Katedrę z XIV w. i Muzeum Diecezjalne 
w Pelplinie ze słynną Biblią Gutenberga. Katedra  
w Pelplinie jest drugą, co do wielkości murowaną  
z cegły świątynią po Bazylice Mariackiej w Gdań-
sku. Na koniec pozostaje nam do zwiedzenia zamek  
w Gniewie. Zamek Krzyżacki w Gniewie to drugi, co 
do wielkości zamek po Malborku z zachowanych 
zamków państwa krzyżackiego, zbudowany XIII  
i XIV wieku pełnił funkcję siedziby komtura. W 1921 
roku został spalony, po wojnie został zabezpieczony 
i z wielkim pietyzmem odrestaurowany w latach 90-
tych ubiegłego stulecia. 

W ciągu 3 dni naszej wędrówki natknęliśmy się na 
milczące wspaniałe pomniki średniowiecznej Eu-
ropy i naszej historii, które oczami wyobraźni snują 
opowieści o ich świetności, życiu, zwyczajach, pracy 
i niewolniczym wysiłku, walkach i wyprawach krzyżo-
wych, technice wojennej oraz polityce. Tyle refleksji 
na temat powyższego zadania, w którym udział brali 
mieszkańcy naszej Gminy Klaj i Powiatu Wielickiego. 
Tych, których zainteresowali się tematem odsyłamy 
do materiałów źródłowych tj. do Historii Polski okre-
su średniowiecza.

Powyższe zadanie zrealizowane zostało z wykorzy-
staniem środków własnych TS Wolni Kłaj oraz przy 
wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kłaj oraz Powia-
tu Wielickiego.
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„Nawlekając perły 
turystyki – Kazimierz 
Dolny nad Wisłą”
Przy dofinansowaniu Gminy Kłaj, 7 lipca 2015 roku 
zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ro-
dziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziec-
ka”, w charakterze artystyczno-integracyjnym, wy-
cieczka do Kazimierza Wielkiego. 

StaniSław liSOwSki

Uczestnikami byli podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzeziu oraz dzieci z terenu 
Gminy Kłaj. Kazimierz Dolny to miasto położone nad 
Wisłą w powiecie puławskim. Jest jednym z najcen-
niejszych i najbardziej urokliwych miast w Polsce. 
Dawniej słynęło z handlu zbożem, dzisiaj jest miastem 
turystyczno – wypoczynkowym, gdzie można zwie-
dzić wiele obiektów i miejsc zabytkowych. 

Po przybyciu na miejsce uczestnicy projektu udali się 
do Dołu Korzeniowego podziwiając wystające, poskrę-

cane fantastycznie korzenie drzew. Kolejnym punktem 
programu było zwiedzanie Rynku i czas wolny na pój-
ście na lody czy zakup pamiątek. Wkrótce potem wszy-
scy udali się na obiad. Po obiedzie zorganizowana była 
przejażdżka meleksem po mieście, z którego można 
było zobaczyć i usłyszeć historię spichlerzy, gdzie daw-
niej przechowywano zboże, Kościołu Fara, Synagogi 
oraz Góry Trzech Krzyży. Gdy dobiegł końca czas zwie-
dzania uczestnicy podeszli nad Wisłę aby zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie, po czym wrócili do autokaru. Ze 
względu na wysoką temperaturę powietrza, nie odbył 
się planowany plener artystyczno-plastyczny. Konkurs 
odbył się w następnym dniu w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Brzeziu, a jego rezultaty mogliśmy 
obejrzeć podczas przygotowanej wystawy w tym sa-
mym miejscu 10 lipca 2015 r. Mimo męczącego upału, 
wycieczka się udała i z niecierpliwością wszyscy czeka-
ją na następną. 

Spotkanie terenowe 
połączone z krótką  
prelekcją
W ramach współpracy pomiędzy Gminą Kłaj  
a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie w czerwcu 2015 r. odbyło się spotkanie 
terenowe połączone z krótką prelekcją.

jOanna jankOwicz-nOgal 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy oraz 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie, zaangażowani w realizację 
projektów i prac dyplomowych związanych z pro-
blematyką występującą na terenie Gminy Kłaj. Naj-
liczniej przybyli Przedstawiciele Katedry Gospodarki 
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu tj. Kierownik 
Katedry prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński 
oraz dr hab. inż. Józef Hernik, dr inż. arch. Małgorzata 
Wilczkiewicz, dr inż. arch. Michał Uruszczak, mgr inż. 
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Katedrę Rekultywa-
cji Gleb i Ochrony Torfowisk oraz Katedrę Melioracji  
i Kształtowania Środowiska reprezentował prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Lipka, a Katedrę Geodezji reprezen-
tował dr hab. inż. Andrzej Kwinta. Przedstawicielami 
Uczelni były osoby o szerokiej wiedzy naukowej mają-
cy na swoim koncie szereg publikacji naukowych oraz 
ogromne doświadczenie.

Spotkanie otwarła prezentacja Wójta Gminy Kłaj Zbi-
gniewa Strączka, która przedstawiła zainteresowanym 
charakterystykę Gminy tj. ukształtowanie, położenie 
względem ciągów komunikacyjnych, atrakcje, cie-
kawe obiekty na terenie Gminy, a także realizowane 
projekty. Następnie zaproponowane zostały propo-
zycje tematów prac dyplomowych dla studentów 
obejmujące problematykę gminy a także tematy prac, 
które przyczyniły by się do zwiększenia potencjału tu-
rystycznego na terenie gminy Kłaj. Po krótkiej dyskusji, 
przedstawiciele Uniwersytetu zaproponowali wyko-
nanie ciekawych prac odnoszących się do wygłoszo-
nych zagadnień, które mogą owocować w ogromne 
korzyści dla obu stron- naukowe dla Uniwersytetu,  
a praktyczne dla Gminy.

Kolejnym etapem spotkania było wystąpienie dr hab. 
inż. Andrzeja Kwinty prodziekana Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, który 
przedstawił ogólną charakterystykę wydziału oraz po-
szczególnych Katedr. Zaprezentowane zostały Katedry 
Wydziału IŚiG Uniwersytetu Rolniczego oraz ich dzia-
łalność i możliwości. Na podstawie przedstawionych 
zagadnień można było przyporządkować konkretne 
działania oraz problematykę dla poszczególnych Ka-
tedr. Zakres działalności Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji jest bardzo szeroki, dlatego wieloma za-
gadnieniami może zajmować się łącznie kilka Katedr. 
Wszystkie propozycje ze strony Gminy można było 
przyporządkować pod działania poszczególnych Ka-
tedr. Po prezentacjach odbyła się dyskusja na tematy 
dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska i ogól-
nych problemów związanych z działalnością samorzą-
dów oraz realizacją projektów. 

Po owocnej dyskusji odbyła się wizja w terenie. Na 
podstawie wcześniejszych prelekcji oraz propozycji 
prac ze strony Uczelni wybrano się w miejsca objęte 
projektami.

Pierwszą propozycją ze strony Katedry Gospodarki 
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu objęty został 
teren przy Ośrodku Zdrowia w Kłaju. Zaproponowane 
zostało szeroko rozumiane zagospodarowanie prze-
strzeni wokół budynku, a także stworzenie spójnej 
przestrzeni zabudowy i zieleni.

Drugim tematem zaproponowanym ze strony Uczelni 
także z KGPiAK jest projekt osiedla na terenie Gminy 
Kłaj. Wójt Gminy Kłaj przedstawił swoją wizję utwo-
rzenia nowego osiedla, które ma powstać na terenie 
miejscowości Kłaj, natomiast Przedstawiciele Uczelni 
wypowiedzieli się na temat zagrożeń mogących się 
pojawić w czasie tworzenia projektu oraz rzeczywistej 
realizacji inwestycji. Dyskusja doprowadziła do realnej 
analizy tematu pod względem płynących korzyści 
oraz zagrożeń. Podczas wizji terenowej dyskutowano 
na temat potencjału turystycznego Gminy oraz zapro-
ponowano tematy prac studenckich związanych wła-
śnie z turystyką. W szczególności ciekawym okazał się 
teren przy wyrobiskach KRUSZGEO. Ponadto Pracow-
nicy Uczelni zainteresowali się terenem wzdłuż rzeki 
Raby, Starorzecza i Wyrobisk oraz zachęcali Gminę do 
działań pro turystycznych. Kolejnym punktem wizji 
było torfowisko Wielkie Błoto. Prof. dr hab. inż. Krzysz-
tof Lipka od wielu lat zajmujący się naukowo torfowi-
skiem Wielkie Błoto, autor publikacji naukowych na 
temat tego obszaru, przedstawił problematykę Wiel-
kiego Błota szczególnie w odniesieniu do flory i fauny 
występującej na tych terenach. Szczególnie ciekawe 
były informacje związane z podejmowanymi działa-
niami historycznymi na tych terenach oraz pomysłach 
poprzednich władz gminy na wykorzystanie Wielkiego 
Błota.

Podczas wizyty omówione zostały także inne zagad-
nienia m.in. przedstawiony został potencjał gminy 
zarówno turystyczny tj. m in. Pałac Żeleńskich w Grod-
kowicach, tereny wokół PKP, które w przyszłości będą 
wykorzystane pod turystykę jak i przemysłowy tj. tere-
ny w Targowisku przeznaczone pod zabudowę prze-
mysłową. Poruszone zostały między innymi problemy 
związane z odwodnieniem terenów gminy oraz uzy-
skaniem dokumentów związanych z realizacją takich 
działań. Podczas dyskusji stwierdzono, że konieczne 
jest uaktualnienie albo wykonanie nowej strategii 
rozwoju Gminy Kłaj, która wyznaczy nowe kierunki 
rozwoju i podejmowanych prac, odpowiednio rozło-
żonych na kolejne lata tak aby tworzyły spójną prze-
strzeń Gminy Kłaj. 

Podczas wizyty poruszono wiele zagadnień oraz wska-
zywano możliwości ich realizacji. W ramach współpra-
cy ustalono kierunki działań. Podsumowując można 
stwierdzić iż współpraca pomiędzy Uczelnią, a Gminą 
rozwija się bardzo dobrze. Szeroka wiedza Przedsta-
wicieli Uczelni pozwala na kompleksowe rozwiązania 
głównych problemów Gminy. Propozycje prac związa-
nych z działalnością Uczelni wiążą się z działaniami ja-

kie Gmina planuje wprowadzić na swoim terenie. Wza-
jemna współpraca na każdym etapie przynosi korzyści 
obu stronom poprzez działania mające na celu stwo-
rzenie warunków dla działań Uczelni i jej Studentów  
a także opracowania przekazywane Gminie na podsta-
wie których można podjąć kolejne działania. Ogromna 
wiedza Pracowników Uczelni jest doceniania przez 
Władzę Gminy, jest bardzo pomocnym narzędziem 
przy rozważaniu kierunków działań mających na celu 
rozwój Gminy i zwalczanie zagrożeń występujących 
na jej terenie.
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Podsumowanie pracy  
dydaktyczno- wychowawczej  
i opiekuńczej w ZSO  
w Targowisku  
w roku szkolnym 2014/ 2015
Rok szkolny 2014/2015 wypełniony był nie tylko intensywną pracą 
dydaktyczną, ale obfitował także w wiele ciekawych wydarzeń, które 
wpływały na wszechstronny rozwój uczniów, kształtowały wzorce za-
chowań, uczyły samorządności i odpowiedzialności oraz integrowały 
społeczność szkolną. Wielu uczniów naszej szkoły brało udział w poza 
szkolnych konkursach i zawodach sportowych, w których odnosiło suk-
cesy.

iwOna SOBaS,
rzecznik PraSOwy zSO w targOwiSku

Klasy I- III SP
• Bartosz Wenta (kl. II) zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
oraz III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Wieliczce
• Fabian Gądek (kl. II) oraz Emilia Skiba (kl. III) otrzymali wyróżnienie w Woje-
wódzkim Konkursie Kolęd w Krakowie
• Miłosz Sobas (kl. I) został wyróżniony w Gminnym Konkursie Recytatorskim
Klasy IV- VI SP
• Milena Świętek (kl. V) zajęła III miejsce w Gminnym Konkursie Recytator-
skim oraz III miejsce w Powiatowym Konkursie Historyczno- Literackim  
o Marszałku Józefie Piłsudskim
• Wiktoria Świętek (kl. VI) wywalczyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Hi-
storyczno- Literackim o Marszałku Józefie Piłsudskim
• Gabriela Jania (kl. V) uzyskała II miejsce w Gminnym Turnieju Pięknego Czy-
tania w Grodkowicach
• Aleksandra Solarz (kl. V) otrzymała wyróżnienie w Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim
• Olga Gruszecka (kl.VI) zajęła I miejsce w Gminnych Indywidualnych Biegach 
Przełajowych
• II miejsce wywalczyły dziewczęta w wiosennych gminnych sztafetowych 
biegach przełajowych
• I miejsce na terenie Gminy i VI miejsce w Powiecie Wielickim uzyskali chłop-
cy w rozgrywkach „Szóstek piłkarskich” na orlikach
Gimnazjum
• Marlena Świętek (kl. III) uzyskała tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Ję-
zyka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, zaję-
ła I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Wieliczce, III miejsce 
w Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz III miejsce w Gminnym Turnieju 
Pięknego Czytania
• Katarzyna Cygan (kl. III) została finalistką Małopolskiego Konkursu Biolo-
gicznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz zaję-
ła IV miejsce w Powiatowym Konkursie „Niemcy- liczby, fakty” w Koźmicach 
Wielkich
• Jakub Świętek (kl. II) uzyskał tytuł laureata powiatowego konkursu „Powiat 
wielicki w czasie II wojny światowej”
• Oliwia Świętek (kl. I) zdobyła I miejsce w Gminnym Konkursie Recytator-
skim, III miejsce w Powiatowym Konkursie „Niemcy- fakty, liczby” w Koź-
micach Wielkich oraz reprezentowała szkołę w I Wojewódzkim Festiwalu 
Językowym w Niegowici w kategorii Wiedza o Wielkiej Brytanii i Krajach Nie-
mieckojęzycznych
• Rafał Sawa, Bartosz Szar i Adrian Świętek (kl. III) wywalczyli III miejsce  
w I Wojewódzkim Festiwalu Językowym w Niegowici w kategorii „Zdyszane 
Dyktando z Języka Angielskiego”
• Kamila Mordarska (kl. I) reprezentowała szkołę w I Wojewódzkim Festiwalu 
Językowym w Niegowici w kategorii Wiedza o Wielkiej Brytanii i Krajach Nie-

mieckojęzycznych
• Maria Skoczek i Klaudia Świętek (kl. I) wzięły udział w Przeglądzie Artystycz-
nym CK- ART w Gdowie
• II miejsce zajęli chłopcy z gimnazjum w wiosennych gminnych sztafeto-
wych biegach przełajowych
• gimnazjaliści zdobyli I miejsce w gminnych rozgrywkach w halowej piłce 
nożnej oraz III miejsce na terenie Powiatu Wielickiego.

Prężnie działał w naszej szkole Samorząd Uczniowski. W tym roku dzięki ich 
inicjatywie i współpracy z nauczycielami oraz rodzicami udało się zrealizo-
wać wiele cennych inicjatyw i uroczystości, które miały na celu m. in. inte-
grację społeczności szkolnej, tj. Dzień Nauczyciela, Dzień Odpoczynku, Dzień 
Chłopaka, Dzień TV, Dzień Wagarowicza oraz Zabawy: Katarzynkową, Choin-
kową, Walentynkową i dyskotekę „Pożegnanie lata”. Włączyliśmy się również 
w akcje charytatywne, m.in. zbiórkę darów dla schroniska w ramach akcji 
„Szkoła karmi psiaki”, Górę Grosza, sprzedaż kartek świątecznych na rzecz 
Fundacji „Sursum Corda”, zbiórkę książek na kiermasz, z którego dochód 
przeznaczony był na operację dla chorego kolegi oraz jako wolontariusze 
WOŚP. Przez cały rok, w ramach edukacji ekologicznej, zbieraliśmy surowce 
wtórne: makulaturę, plastikowe butelki i zakrętki.

W minionym roku szkolnym za priorytet uznaliśmy dwa obszary: bezpie-
czeństwo i zdrowy tryb życia, dlatego przeprowadziliśmy i włączyliśmy się  
w szereg akcji i programów promujących bezpieczny i zdrowy styl życia 
wśród dzieci i młodzieży. Braliśmy udział w akcjach „Odblaskowa szkoła”, 
„Szkolny Klub Bezpieczeństwa”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Droga i ja”, 
których głównym celem było podniesienie świadomości uczniów oraz śro-
dowiska lokalnego w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo oraz dalsze 
wdrażanie i upowszechnianie wśród uczniów noszenia kamizelek odblasko-
wych. Działania organizowaliśmy zawsze w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów 
sposób, m.in. odbyło się „Odblaskowe grillowanie”, piesza wycieczka ulica-
mi Targowiska połączona z poznawaniem znaków drogowych, spotkanie  
z p. Pauliną Chudecką- pielęgniarką na temat udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przeszkolenie młodzieżowych ratowników medycznych 
przez p. Jana Majerza, seans filmowy pt.”Kręciołek ratuje życie”, „Podchody 
odblaskowe” zorganizowane przez harcerzy, „Marsz odblaskowy”, odblasko-
wa dyskoteka oraz konkursy tematyczne. Ukazał się także specjalny numer 
gazetki szkolnej „Odblaskowa- Szkolna 313”. Zwieńczeniem działań było zor-
ganizowanie „Szkolnego dnia bezpieczeństwa”, podczas którego najmłodsi 
uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Mały Wacek idzie do szkoły” 
połączone z hasłami promującymi bezpieczeństwo. Odbył się również tur-
niej wiedzy o ruchu drogowym „Jeden z dziesięciu”. W trakcie imprezy moż-
na było nabyć biżuterię odblaskową wykonaną samodzielnie przez uczniów 
świetlicy szkolnej. Punktem kulminacyjnym imprezy był pokaz ratowników  
z OSP w Targowisku na temat ratowania życia.

W celu promowania aktywnego stylu życia oraz zdrowego odżywiania re-
alizowaliśmy program „Trzymaj formę”, w ramach którego m. in. włączyliśmy 
się w kampanię „Tydzień Dobrego Chleba i zdrowego stylu życia w szkole 
2014”. Uczniowie wraz z wychowawcami organizowali ciekawe zajęcia ru-
chowe, panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały tradycyjnym chlebem 
wypiekanym na zakwasie, a na koniec uczniowie wykonywali na godzinach 
wychowawczych zdrowe kanapki na zdrowym pieczywie. Uczniowie klas  
I- III uczestniczyli w programie „Śniadanie daje moc” oraz „Akademia czystych 
rąk”. W maju zorganizowaliśmy „Tydzień zdrowia i zdrowego stylu życia”,  
w czasie tych siedmiu dni odbywały się konkursy o zdrowiu, spotkanie  
z dietetykiem-p. Magdaleną Salą, uczniowie wykonywali pyszne sałatki owo-
cowe, surówki - bomby witaminowe, poznawali zasady zdrowego odżywia-
nia i otrzymali cenne nagrody za udział w konkursie plastycznym „Piękny 
uśmiech, czyli jak dbać o zdrowe zęby”. Największą atrakcją tygodnia zdro-
wia było spotkanie z Ilya Markovem – mistrzem olimpijskim w chodzie na  
20 km oraz pilates pod kierunkiem mistrza, w którym z wielkim zapałem 
wzięli udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły. Na koniec ro-
zegraliśmy mecz piłki siatkowej uczniowie-nauczyciele. Ponadto wzbogacili-
śmy asortyment szkolnego sklepiku o owoce i zdrową żywność. Na wniosek 
Samorządu Uczniowskiego co miesiąc organizowaliśmy „Tydzień owocowy” 
i zachęcaliśmy uczniów do jedzenia zdrowych przekąsek: jabłek, bananów, 
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pomarańczy, suszonej żurawiny oraz orzechów. Udało nam się także po-
zyskać dla uczniów pyszne, świeże jabłka, którymi mogli częstować się do 
woli podczas przerw. Realizowaliśmy programy profilaktyczno- zdrowotne: 
„Nie pal przy mnie proszę” - kl. I-III i „Znajdź właściwe rozwiązanie” - kl. IV
-VI i gimnazjum, kontynuowaliśmy program „Szklanka mleka”- kl. I-VI oraz 
„Owoce w szkole” kl. I-III. Zorganizowaliśmy także spotkanie ze stomatolo-
giem na temat profilaktyki próchnicy. 

Młodzież klas gimnazjalnych odbyła natomiast zajęcia warsztatowe nt. 
Radzenia sobie ze stresem , agresją oraz przemocą. Ciekawą inicjatywą, 
w której wzięli udział nasi gimnazjaliści było także innowacyjne przedsię-
wzięcie edukacyjno- profilaktyczne. Młodzież pod kierunkiem Piotra Ślęza-
ka – aktora przygotowała sztukę teatralną pt. „Zamieszanie”, która została 
zaprezentowana 15 czerwca gimnazjalistom z całej gminy. Mamy nadzieję, 
że zainicjowana interwencja artystyczna zaowocuje utrwalaniem się pozy-
tywnych wzorców zachowań w grupie młodzieży i wzbogaci ich o nowe 
doświadczenia.

Warto również wspomnieć, że nasza szkoła dbając o rozwój intelektualny 
uczniów i odpowiadając na ich oczekiwania i zainteresowania proponuje 
wychowankom zajęcia edukacyjne nie tylko w formie tradycyjnych lekcji. 
Oto niektóre z nich: Noc naukowców, warsztaty historyczne i gry terenowe 
dotyczące

I wojny światowej we Frankówce Małej, wycieczka do Zatoru, trzydniowa do 
Warszawy, do kopalni soli w Wieliczce, do ogrodu botanicznego, warsztaty 
artystyczne „Wierzba bez granic”, warsztaty plastyczne organizowane przez 
Bibliotekę Publiczną w Kłaju, udział w Sesji Rady Gminy, wizyty w Izbie Re-
gionalnej, spotkanie z p. Anną Wójtowicz i p. Mieczysławem Piwowarem na 
temat życia codziennego w PRL-u, udział w prelekcjach i wieczorach poezji 
organizowanych w WDK przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, 
wycieczki do teatru, udział w multimedialnej lekcji filmowej, lekcje na łonie 
natury oraz wycieczki krajoznawcze. Interesującym przedsięwzięciem jest 
także projekt realizowany w klasach I- III szkoły podstawowej „Ja czytam” 
Wydawnictwa Operon, w ramach którego stworzony został Dyskusyjny 
Klub Edukacyjny. Wybrano do dyskusji ścieżkę „Bezpieczeństwo”. W ramach 
projektu opracowano wraz z uczniami bardzo szczegółowe zasady dysku-
sji. Dzieci obejrzały filmy oraz przeczytały książki poruszające tematykę 
bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, na drodze oraz w sieci, te-
matykę dotyczącą praw dziecka, asertywności, „złego dotyku” oraz proble-
matykę tolerancji, opieki, zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Imponujące były wydarzenia w oddziale przedszkolnym, świadczące  
o nowoczesnym podejściu do wychowania i edukacji najmłodszych. Mię-
dzy innymi przedstawienia wystawiane w oddziale przez zaprzyjaźniony 
teatr Skrzat z Krakowa: „Babuleńko ratuj” – teatrzyk profilaktyczny, „Między 
nami krasnalami”, „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, „Przyjaciele z zielonej 
polany”, „Złote dukaty”, „O Plastusiu co zabłądził w lesie”, „W cieniu Łopiano-
wego liścia”. Ponadto wyjazdy na spektakle do Centrum Dźwięku i Słowa 
w Niepołomicach na przedstawienie „Piotruś Pan i Piraci”, „Alicja w zacza-
rowanej krainie”. Szereg wycieczek organizowanych przy dużej pomocy 
rodziców wzbogaciło naszych wychowanków o wiedzę i umiejętności nie 
do przecenienia. Były to wyjścia w bliskie i dalsze okolice m.in. wycieczka 
do sadu, pod Pomnik Niepodległości w Targowisku, do gospodarstwa wiej-
skiego, do Biblioteki Publicznej w Kłaju, do Centrum Ogrodniczego w Tar-
gowisku, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku, Galerii Kominków, 
wycieczka do Czasławia, do Kopalni Soli w Wieliczce, do Anikina i Ogrodu 
Zoologicznego. Przedszkolaki wraz z paniami wychowawczyniami organi-
zowali uroczystości okolicznościowe. Były to: Pasowanie na przedszkolaka, 
Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia przedszkolna, Dzień 
Babci i Dziadka w WDK w Targowisku, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, 
Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny i zakończenie roku przedszkolnego.

Kolejnym działaniem świadczącym o innowacyjnym i kompleksowym 
podejściu do rozwoju szkoły oraz sprostaniu wymogom czasu jest wpro-
wadzenie dziennika elektronicznego. Rozwiązanie to zapewni poprawę 
komunikacji, ograniczy biurokrację, będzie wspierać procesy uczenia się, 

nauczania i zarządzania. Pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału całej spo-
łeczności szkolnej, umożliwiając jeszcze szybsze i bardziej skuteczne osiąganie 
pożądanych efektów. Celem naszej szkoły jest dążenie do podnoszenia jakości 
nauczania również poprzez unowocześnianie narzędzi pracy. Dzięki otwar-
ciu organu prowadzącego na potrzeby szkoły mamy możliwości sprzętowe 
i finansowe, aby realizować nowe wyzwania służące jak najlepszej edukacji 
uczniów przy zdecydowanym wsparciu rodziców.

Jesteśmy szkołą mocno związaną ze środowiskiem lokalnym, dlatego współ-
pracujemy z gminnymi i wiejskimi instytucjami; policją, strażą pożarną, Urzę-
dem Gminy w Kłaju, Izbą Regionalną, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Targo-
wisko, Radą Sołecką i Gminną Biblioteką Publiczną w Kłaju, szkołami z terenu 
gminy. Dzięki tej owocnej współpracy mogliśmy zorganizować i przeprowa-
dzić wiele ciekawych i wartościowych zamierzeń, które wymieniono powyżej. 
Ponadto zorganizowaliśmy uroczyste obchody Święta Niepodległości, zapre-
zentowaliśmy mieszkańcom Targowiska bożonarodzeniowe Jasełka, przy-
gotowaliśmy gminne uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji  
3 Maja oraz przeprowadziliśmy Gminny Konkurs Recytatorski.

Gorąco dziękujemy za wsparcie i otwartość wszystkim instytucjom i osobom. 
Pełni pozytywnych wrażeń rozpoczynamy wakacje, życząc całej społeczności 
szkolnej wymarzonych, bezpiecznych wakacji, fantastycznych przeżyć i po-
wrotu do szkoły z nową energią i ciekawymi pomysłami.

O wyprawce szkolnej 
Rok szkolny 2015/2016 będzie drugim etapem zakrojonej na szeroką skalę 
reformy podręcznikowej, która w naszej gminie obejmie uczniów klas I, II  
i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum - wszyscy otrzymają darmo-
we podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych. 

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

A co z uczniami innych klas? Nadal będzie możliwość uzyskania pomocy w pro-
gramie „Wyprawka szkolna 2015”. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami  
o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogól-
nego, mogą ubiegać się uczniowie klasy III szkoły podstawowej, jeżeli dochód  
w 2015 r., ustalony zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie 
przekroczy 574 zł na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota dofinansowania w tym 
wypadku nie może przekroczyć 225 zł.

Poza kryterium dochodowym, o pomoc w formie dofinansowania do zakupu 
podręczników, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, mogą ubiegać 
się również rodzice uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, 
którzy mają orzeczoną niepełnosprawność lub posiadają skierowanie do kształ-
cenia specjalnego - zainteresowanych rodziców, ze względu na dość skompliko-
wany sposób ustalania dofinansowania, zachęcam do indywidualnego kontaktu  
z wychowawcami lub nauczycielami uczącymi, którzy podejmują decyzje o rodza-
ju podręczników wykorzystywanych w pracy z dzieckiem. Wartość pomocy będzie 
uzależniona od sytuacji ucznia, mieścić będzie się w przedziale od 175 zł do 770 zł.

Tak, jak w poprzednich latach dofinansowanie może być generalnie wykorzy-
stane na zakup podręczników, a przypadku uczniów o specjalnych potrzebach 
- również  materiałów  edukacyjnych, czyli książek pomocniczych, kart pracy, 
ćwiczeń rewalidacyjnych oraz opracowań wykorzystywanych przez nauczycieli 
w procesie kształcenia. Nie można natomiast rozliczyć w kwocie dofinansowania 
kosztów zakupu przyborów szkolnych, ubioru, obuwia, itp. Indywidualne dofinan-
sowanie dla rodzica  będzie wypłacane po przedłożeniu dowodu zakupu, do wyso-
kości pomocy, o których mowa powyżej. Kupując zatem podręczniki należy poprosić  
o wydanie rachunku i zachować go do czasu składania wniosku o dofinansowanie.

Ponieważ wakacje to okres, w którym rodzice indywidualnie, z różnych źródeł pozy-
skują podręczniki dla swoich dzieci na kolejny rok szkolny warto pamiętać o możliwo-
ści uzyskania dofinansowania na ten cel z programu „Wyprawka szkolna”.
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Jak wypadliśmy w sprawdzianie 
i egzaminie zewnętrznym w roku 
szkolnym 2014/2015? 
(średnie wyniki szkół  
podstawowych i gimnazjów  
w gminie)
Znamy ogólnopolskie wyniki sprawdzianu pisanego przez szóstoklasistów na 
zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminu organizowanego dla uczniów 
trzeciej klasy gimnazjum. Pierwsze podsumowania i analizy ogólne zachęcają 
do spojrzenia na wyniki uzyskane przez uczniów naszej gminy.

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej- najtrudniejsza matematyka, naj-
łatwiejszy język angielski

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale 
wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego; 
w przypadku wyboru innego wynik może zdecydować o możliwości kontynuowa-
nia nauki w wybranej szkole. W tym roku sprawdzian po raz pierwszy był przeprowa-
dzany według nowych zasad. Składał się z dwóch części: pierwsza z nich sprawdzała 
wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzysty-
wanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych  
w kontekście historycznym lub przyrodniczym, drugą częścią był test z języka an-
gielskiego. Wyniki, także po raz pierwszy, podawane są w procentach, a nie jak do 
tej pory w punktach. Średnie wyniki uzyskane przez szkoły podstawowe w gminie 
są porównywalne do średniej krajowej i wynoszą: język polski - 73%, matematy-
ka - 63% i język angielski - 79% (średnie krajowe odpowiednio: 73% - 61% - 78%).  
W tabeli Nr 1 przedstawiam efekty pracy szkół podstawowych, przy czym ze wzglę-
du na nową formułę sprawdzianu, porównanie obecnych wyników do tych uzyska-
nych w roku ubiegłym dotyczy tylko średniego wyniku ogólnego.

Tabela Nr 1.

Największym pozytywnym zaskoczeniem są wyniki uzyskane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Brzeziu – szkoła ta-wykazując prawie 10% wzrost- uzyskała najwyż-
szy w gminie wynik ogólny, oraz okazała się najlepsza z matematyki i języka an-
gielskiego, a z języka polskiego zajęła trzecie miejsce. Uczniom i nauczycielom tej 
najmniejszej naszej szkoły należą się gratulacje za zaangażowanie i konsekwencję 
w realizacji programu pedagogicznego, przejawiające się także coraz liczniejszym 
udziałem szkoły w organizowanych przedsięwzięciach i akcjach, a tym samym coraz 
lepszą rozpoznawalnością na forum gminy i powiatu.

Jak zwykle na dobrym poziomie prezentuje się Szkoła Podstawowa w Kłaju, która 

Szkoła Uczniów 
zdających

Wynik 
średni  

ogółem

w %

Porówna-
nie 13/14

do

14/15

Średni wynik 

z j. polskiego 

w %

Średni wynik 

z  matematyki 

w %

Średni wynik z

 j. angielskiego 
w %

SP Grodkowice 6 63,4 -1,6 71,4 55,0 74,2
SP Brzezie 9 71,8 +9,8 72,5 71,1 81,9
SP Kłaj 47 70,8 +3,8 73,5 68,1 77,5
SP Szarów 30 67,6 +3,6 72,4 62,7 81,4
SP Targowisko 13 61,7 -1,3 75,8 46,9 77,9

w rankingu zajmuje drugą pozycję i również wykazuje wzrost w stosunku do średniego 
wyniku roku ubiegłego (+3,8%). Rysą na wizerunku szkoły jest tylko wynik z języka an-
gielskiego, w którym uczniowie nawet nie przekroczyli średniej krajowej. Kolejne spraw-
dziany pokażą, czy należy niepokoić się tą sytuacją i podejmować działania naprawcze, 
czy był to tylko incydentalny „wypadek przy pracy”.

Lepiej niż w roku ubiegłym (wzrost o 3,6%) zaprezentowała się także Szkoła Podstawowa 
w Szarowie, która „wykręciła” trzeci wynik w gminie, przy czym z języka angielskiego zaję-
ła  drugą lokatę, a wyniki z matematyki i języka polskiego - zbliżone do średniej krajowej - 
należy uznać za co najmniej zadowalające. O ile zrozumiałe i uzasadnione są efekty pracy 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach, do której uczęszczają 
uczniowie objęci specjalną organizacją nauki, o tyle trudno będzie zaliczyć do sukcesów 
tegoroczne wyniki Szkole Podstawowej w Targowisku. Po raz pierwszy od kilku lat szko-
ła zanotowała spadek (-1,3%) i w klasyfikacji ogólnej zajęła ostatnie miejsce w gminie. 
Wyjaśnieniem sytuacji nie jest duża ilość uczniów z zaświadczeniami o dysleksji, o czym 
świadczy choćby wysoki, najlepszy w gminie, wynik z języka polskiego. Uczniowie tej 
szkoły szczególnie słabo wypadli z matematyki, uzyskując wynik prawie o 15% niższy 
niż średnia krajowa, co w konsekwencji przeważyło o pozycji szkoły. Tak zróżnicowane 
wyniki wymagają wnikliwej analizy i muszą być przedmiotem refleksji nauczycieli i dy-
rekcji szkoły oraz powinny zaowocować podjęciem odpowiednich działań korygujących 
przebieg procesu nauczania.

Wprawdzie najważniejsze są wyniki indywidualne uzyskiwane przez uczniów, ale gene-
ralnie należy stwierdzić, że średnie wyniki naszych szkół podstawowych-ustalone wszak-
że na podstawie osiągnięć indywidualnych, aczkolwiek zróżnicowane  przedmiotowo 
(np. matematyka 71,1-46,9%)  i obszarowo (np. Targowisko: najwyższy z j. polskiego  
i najniższy z matematyki) należy uznać za zadowalające, ale nie satysfakcjonujące. Dla 
jednych szkół powinny być wyzwaniem do utrzymania osiągniętego poziomu, dla dru-
gich dążeniem do lepszej efektywności i jakości pracy.

Egzamin gimnazjalny – powoli zajmujemy pozycję lokalnego lidera

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej-obejmującej język pol-
ski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie; matematyczno-przyrodniczej oraz językowej, 
w której uczniowie zmagali się z językiem angielskim i nienieckim na poziomie podsta-
wowym i rozszerzonym. Wyniki podawane są również w procentach a dodatkowo, po raz 
pierwszy w tym roku, indywidualny wynik każdy uczeń mógł umieścić na tzw. skali cen-
tylowej- pokazującej jaki jest odsetek uczniów, którzy uzyskali taki sam lub niższy wynik. 
Efekty pracy gimnazjów w naszej gminie-potwierdzone średnimi wynikami uzyskanymi 
przez poszczególne szkoły- są na ogół wyższe niż innych szkół w regionie i w Polsce. Śred-
nie wyniki gminy dla poszczególnych przedmiotów przedstawiają się  następująco: j. pol-
ski - 68,7%, historia i wos - 69,9%, przedmioty przyrodnicze - 58,9%, matematyka - 60,0%, 

j. angielski (podst.) - 70,9%, j. angielski (rozsz.) - 50,9% i j. niemiecki (podst.) - 70,4%. 
Wyniki te sytuują nas na pierwszym (j. polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, 
j. niemiecki-rozszerz.) lub drugim (historia i wos, j. angielski – podst. i rozszerz.) miejscu 
w powiecie wielickim i powodują, że zdecydowanie przewyższamy średnie wyniki wo-
jewództwa małopolskiego i kraju (przykładowe średnie krajowe dla gimnazjów, w tym 
wiejskich: j. polski - 62/60%, matematyka - 48/46%, p. przyrodnicze - 50/48%, historia  
i wos - 64/62%, j. angielski - podst. - 67/61%).

Niewątpliwym liderem w gminie jest Gimnazjum w Kłaju uzyskujące pierwsze lub co 
najmniej drugie wyniki wśród wszystkich gimnazjów. W zasadzie w każdej dziedzinie 
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G w Kłaju G w Targowisku G w Szarowie G w Brzeziu

Liczba zdających 38 26 32 6

Język polski
Średni wynik % 68,8 63,7 73,3 64,6

2013/14 do 2014/15 -4,3 -6,5 +4,8 -6,7

Historia i WOS
Średni wynik % 73,4 66,8 68,6 67,7

2013/14 do 2014/15 +10,7 +2,8 +6,1 +10,8

Matematyka
Średni wynik % 64,1 47,7 67,9 46,0

2013/14 do 2014/15 +11,3 -8,3 +16,4 -7,6

Przedmioty przyrodnicze
Średni wynik % 63,3 54,5 56,8 60,1

2013/14 do 2014/15 +5,9 -8,3 +4,7 +0,2

Język angielski-poziom podstawowy
Liczba zdających 37 26 32 6

Średni wynik % 75,5 73,8 70,6 69,6

2013/14 do 2014/15 +8,8 -3,2 -3,8 +1,7

Język angielski-poziom rozszerzony
Liczba zdających 37 26 27 6

Średni wynik % 51,4 51,3 51,0 45,8

2013/14 do 2014/15 +10,3 -6,1 -3,6 +3,4

Język niemiecki-poziom podstawowy
Liczba zdających 1 - 5 -

Średni wynik % 85,0 - 67,5 -

2013/14 do 2014/15 +18,3 - -6,9 -

W tabeli Nr 2 zestawiam wyniki naszych gimnazjów oraz pokazuję progres/regres obecnych wyników do tych uzyskanych w roku ubiegłym.

 Tabela Nr 2.

(poza j. polskim) szkoła odnotowuje wzrost, a nawet może poszczycić się najwyższym 
wynikiem z j. angielskiego, co jest szczególnie istotne w kontekście wyniku uzyskanego  
z tego przedmiotu przez uczniów szkoły podstawowej. Takie wyniki to powody do 
dumy dla dyrekcji szkoły i nauczycieli oraz potwierdzenie dla uczniów uczestniczenia  
w zorganizowanym na wysokim poziomie procesie edukacyjnym.

Drugie miejsce w naszej klasyfikacji  zajmuje Gimnazjum w Szarowie, które przewo-
dzi w nauczaniu j. polskiego i matematyki i tylko nieznacznie ustępuje w pozostałych  
przedmiotach. To optymistyczny sygnał, potwierdzający od kilku już lat wysoką efek-
tywność nauczania w tej szkole. Na trzecie miejsce wysuwa się Gimnazjum w Brzeziu, 
przy którym należy odnotować niezwykły progres w niektórych przedmiotach. co jest 
warte podkreślenia ze względu na fakt, iż połowa zdających egzamin uczniów tej szkoły 
posiada zaświadczenia o dysleksji, a zatem przejawia ograniczenia w nauce. Jeżeli ta 
zaobserwowana tendencja, także w odniesieniu do wyników uzyskanych przez szkołę 
podstawową, utrzyma się w kolejnych latach, być może pojawi się nowy kandydat do 
przewodzenia pod względem poziomu nauczania w gminie. 

Gimnazjum w Targowisku uzyskało tym razem wyniki, które lokują je dopiero na ostat-
nim miejscu w gminie. Takie miejsce jest o tyle zaskakujące, że do tej pory szkoła była 
na ogół w czołówce i rywalizowała nawet o pierwszą pozycję. Ten spadek w klasyfikacji 
to efekt bardzo niskich lub niskich osiągnięć uzyskanych na egzaminie przez uczniów  

w zasadzie z każdego przedmiotu poza językiem angielskim, choć i w tym przypadku 
zauważa się obniżenie wyników w stosunku do roku ubiegłego. Porównaniu wyników 
szkoły podstawowej i gimnazjum powinno zmobilizować  nauczycieli do poszukiwa-
nia innych, skuteczniejszych rozwiązań dydaktycznych a dyrektora  ZSO w Targowi-
sku do wprowadzenia rozwiązań korygujących lub naprawczych - umożliwiających 
szkole osiągnięcie lepszych niż obecnie wyników już w najbliższym roku szkolnym. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że surowe wyniki sprawdzianu i egzaminu, czy nawet 
załączone komentarze  nie uwzględniają wszystkich aspektów i nie oddają pełnego 
obrazu działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, niemniej jednak pozwalają  
patrzeć na proces edukacyjny nie z perspektywy indywidualnych osiągnięć uczniow-
skich ale efektywności pracy szkoły, mierzonej wynikiem zbiorowym uzyskiwanym 
przez określoną grupę uczniów. Mają natomiast zachęcać do refleksji i podejmowa-
nia działań wszystkich zainteresowanych efektami nauczania, w tym w szczególności 
dyrektorów szkól, nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Bo efekty nauczania w du-
żym stopniu zależą od nakreślonych przez nich celów i determinacji, z jaką dążą do 
ich osiągania. Wyłaniające się z treści tego artykułu potrzeby powinny zachęcać do 
nakreślenia w każdej szkole - z udziałem wszystkich podmiotów społeczności szkol-
nej - strategii, która otworzy nowe perspektywy, ale przede wszystkim zagwarantuje 
właściwy dla wyzwań przyszłości i pożądany przez uczniów i ich rodziców  poziom 
kształcenia - bo nawet jeżeli jest dobrze, to nie znaczy, że nie może być lepiej.
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DNI  SZAROWA

Dni Szarowa
Mnóstwo atrakcji, gier i zabaw, konkursy, 
występy, pokazy strażackie, pokazy moto-
cykli, aukcja pomocy dla Kubusia. To stałe 
elementy programu corocznych obchodów 
Dni Szarowa.

Oliwia Bieda

Od kilku lat nad organizacją Dni Szarowa 
pracuje niezastąpiona ekipa w skład któ-
rej wchodzą: Rada Sołecka, OSP Szarów, LKS 
„Zryw” oraz ZSO Szarów. Atrakcji na scenie  
i wokół niej nie brakowało. Wczesnym popołu-
dniem zarówno w sobotę jak i w niedzielę swo-
je talenty prezentowały dzieci, a wieczorem 
pod nóżkę zagrali: „Two-Way” oraz Dj „Super 
Imprezka”.
Niedzielne obchody święta sołectwa rozpoczął 
Ksiądz Kanonik- Adam Kozłowski odprawiając 

,,Dobroć serca jest tym
Czym ciepło słońca.
Ona daje życie”.

Organizatorzy XVII Dni Szarowa, składają serdeczne 
PODZIĘKOWANIE wszystkim darczyńcom, którzy 
okazali życzliwość, wielkie serce   i hojność w spon-
sorowaniu XVII Dni Szarowa. Niski ukłon składamy  
gościom i mieszkańcom licznie przybyłym na imprezę.

Sponsorzy XVII Dni Szarowa.

1. Jarosław Jastrzębski. Szarów.
2. Urząd Gminy w Kłaju.
3. Paweł Rusak. KONZEPT Architekci. Szarów.
4. Artur Cieślik, Tomasz Talaga. KONSTRUKTA. Sp. z o.o.
5.  MKS ,, Wyzwolenie”.
6. Tomasz Stokłosa ,, Szarpol”. Usługi Budowlane. Sza-
rów.
7. Adam Dziadur. Piekarnia ,, Janek”. Szarów.
8. Tadeusz Wajda. Firma Instalacyjna ,, Wod-Kan-Co”. 
Dąbrowa.
9. Seweryn Wajda. Firma ,, HYDRODOM”. Dąbrowa.
10. Kółko Rolnicze. Szarów.
11. Delikatesy ,, CENTRUM” w Kłaju.
12. Bogdan Gracz. Przeds. Usł- Handlowe. Szarów.
13. Barbara, Leszek Krzemień. Bukowno.
14. Ks. Kanonik Adam Kozłowski. Szarów.
15. Adam Kociołek. Przewodniczący Rady Powiatu Wie-
lickiego.
16. Stanisław Hytroś .Zakład Blacharstwa Samochodowe-
go. Dąbrowa.
17. Renata, Grzegorz Jach. Ferma Drobiarska. Szarów.
18. Stanisław Iwulski. Usługi, Transport, Roboty Ziemne. 
Szarów.
19. Bożysława Nogieć. Przedszkole w Szarowie. 
20. Bożena, Zdzisław Prochwicz. Zakład Kamieniarski, 
,PRO-GRANIT”. Łyskanie.
21. Elżbieta Baja. Radna Gminy Kłaj.
22. Paweł, Mieczysław Orlik.Zakł. Wod. – Kanaliz. Szarów.
23. Marta Orlik. Sklep Spoż.- Przemysł. Szarów.
24. Piotr Iwulski. ,, KRUSZ – BUD”. Zakład Eksploatacji 
Kruszywa.

25. Sylwester Skoczek. Radny Gminy Kłaj
26. Anna,  Jachymek. Restauracja-Hotel ,, AZALIA”. Sza-
rów.
27. Dorota Bajdała. P.P.H. ,, BAX II”. Szarów.
28. ,, IMMAGINE”. Marcin Teutsch. Szarów 297.
29. Adam, Mirosław Kowal. Zakład Szklarski. Dąbrowa.
30. Marek Lasoń. Firma Budowlano Remontowa ,, LASOŃ 
- BUD”. Szarów.
31. Anita Jachymek. Bar ,, Ranczo”. Szarów.
32. Gospodarstwo Ogrodnicze. L. J. Kukiełka. Brzezie. 
33. Krystyna Kuzaj. Szarów.
34. Krzysztof Rusin. Instalacje Sanitarne. Szarów.
35. Jadwiga Skwara. Firma Handlowa ,, DORAPOL”. Sza-
rów.
36. Centrum Motoryzacyjne ,, Podoły”. Szarów.
37. Mirosław Mleko. Zakład AUTO-SERWIS”. Szarów.
38. F.P.H.U. Trans-Mar. Mariusz Wajda. Targowisko 358.
39. F.P.H.U. Trans-Mar. Aneta Wajda. Targowisko 358.
40. Gabinet Stomatologiczny. Anna Rutkowska. Dąbrowa.
41. ,,PodobaMisie”. Ewelina Makowiecka-Sieńko. Niepo-
łomice, ul. Targowa 2.
42. Niepołomickie Centrum Profilaktyczno- Lecznicze. 
Łężkowice.
43. Marzena Czyż. Dyrektor ZSO w Szarowie.
44. Paweł Jędrzejczyk. Firma PAW-MET. Dąbrowa.
45. Jadwiga Skoczek. Radna Gminy Kłaj.
46. ,,JointCool”. Daniel Szewczyk. Szarów.
47. Ewa Dziedzic. Salon Fryzjerski ,, EWA”. Szarów.
48. Łukasz Nebelski. F.H.U. Szarów.
49.  Julita, Mirosław Natkaniec. P.H.U. SEKA. Szarów.
50. Mirosław Włodarz. Prezes OSP. Szarów.
51. Firma Gastronomiczna ,, Frykas”. Zbigniew Buczek, 
Tomasz Wajda. Szarów.
52. Grzegorz Kurdyś. ,, TRUSK”. Gospodarstwo Ogrod-
nicze. Szarów.
53. Spółdzielnia Socjalna ,, Krok do przodu”. Brzezie.
54. Wypożyczalnia, Sklep ,, SALOMON”. Krynica Zdrój.
55. Roman Marosz. Radny Gminy Kłaj.
56. Kazimiera Talaga. Szarów.
57. Daniela Niemczura. Szarów.
58. Ośrodek Wypoczynkowy ,, Grosik”. Gdów.
59. Sebastian Łysiak. Auto-Serwis. Szarów.
60. Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny. Anna, Zbigniew Pił-

ka. Bukowno.
61. Daniel Rajca. Bezdotykowa Myjnia Samochodowa. 
Targowisko.
62. Artur Karcz. Szarów.
63. Małgorzata Wcisło. Szarów.
64. Alicja Wojtowicz. Sołtys Szarowa.
65. Dariusz Ryś. P.P.H.U. KAP-RYS Pland. Szarów.
66. Artur Chudecki. P.H.U.,, Art.”. Niepołomice.
67. Krystyna Sieńko. Szarów.
68. Krystyna Kmiecik. Szarów.
69. Zbigniew Strączek. Wójt Gminy Kłaj.
70. Małgorzata Wojtowicz. Szarów.
71. Marian Wajda. Zakład Elektr.- Inst. ,,INTEL-SYS”. 
Szarów.
72. Małgorzata, Tomasz Banyś. Usługi Transportowe. 
Szarów.
73. Jacek Karnia. Usługi Remontowo- Malarskie. Szarów.
74. Kwiaciarnia ,, Maciejka”. Maciej Wcisło. Szarów.
75. Adam Jarecki. Biuro Usług Kartograficzno-Geodezyj-
nych.
76. Sklep Spoż. – Przemysł. ,, Bartek”. Szarów.
77. Krystyna Kurdziel. Szarów.
78. Nikodem Wajda. Sklep ,, NIK-MAR’. Szarów.
79. Aleksander Mleko. Usługi Transportowe. Dąbrowa.
80. Józef Zawadzki. Sklep,,Mini- Delikatesy” w Targowi-
sku.
81. Salon Fryzjerski ,, WALDI”. Szarów.
82. ZIPP SKUTERY. Sp. z o.o.
83. Elżbieta, Marek Mikuła. Firma ,, Elmar”. Dąbrowa.
84. Janina Malinowska. Doradca Kosmetyczny ,,Mary 
Kay”
85. Beata Bytnar. Doradca Kosmetyczny ,,Mary Kay”.

Szczególnie wdzięczni jesteśmy za bezinteresowną po-
moc przy transporcie ciężkiego sprzętu Panu Bogusławo-
wi Gracz z synami.

,,Dziękujemy Wam za serce- najlepsze. najszlachetniej-
sze, jakie można mieć”.

Sołtys wsi Szarów, Alicja Wojtowicz.

Mszę Świętą w intencji szarowian. Mieszkańcy 
tej miejscowości słyną już z dobroci i wielkich 
serc, czego dowodem była aukcja charytatyw-
na na rzecz  Kubusia. Organizatorzy pozyskali 
cenne upominki, które stały się przedmiotem 

licytacji, przeprowadzonej przez księdza pro-
boszcza. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy 
Kłaj. 
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DNI  BRZEZIADNI  SZAROWA

LISTA SPONSORÓW 

1. „FRYKAS” SZARÓW 
2. „RADCAR” GRZEGORZ RADWAŃSKI MECHANIKA 
SAMOCHODOWA 
3. „MODNETO” BEATA WNĘKFRYZJER BRZEZIE 
4. „AMS” SERWIS SŁAWOMIR FILIPOWSKI 
5. SOŁTYS BRZEZIA KRYSTYNA WYPOREK 
6. „HADES” ZDZISŁAW WŁODEK 
7. RADNY ANDRZEJ KUCZKO 
8. KRYSTYNA I BOGDAN PROCHWICZ 
9. HALINA ŚWIEŻY 
10. JOANNA I PIOTR WŁODARZ 
11. ZAKŁAD TAPICERSKI JACEK STROJEK 
12. BRZEZIE SKLEP BERNADETTA I RYSZARD 
KRUCZKOWSCY 
13. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI JÓZEF NOWAK 
14. BIURO KSIĘGOWE „BIUK” TERESA PAWELEC 
15. RADNY MARCIN KOWALCZYK 
16. STROJEK „VOLVO TEAM” 
17. P.S. SKLEP ŁYSOKANIE 
18. INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD 
DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE 
19. SOŁTYS GRUSZEK MONIKA GAJ ` 
20. „JAMAT” PRZEWIERTY MATEUSZ JASTRZĘBSKI 
21. STANISŁAW HYTROŚ 
22. ROMAN WCISŁO 
23. LUCYNA I JACEK KUKIEŁKA GOSPODARSTWO 
OGRODNICZE 
24. SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA KŁAJ 
DELIKATESY CENTRUM 
25. POSEŁ JAN ZIOBRO 
26. HURTOWNIA DANA DANUTA I KRZYSZTOF 
NAWOJOWSCY 
27. GRZEGORZ CHUDZICKI AUTO SERWIS 
28. „KOMWIT” WITOLD JANKOWICZ WULKANI-
ZACJA 
29. „BAT-BUD” TOMASZ SZEWCZYK 
30. „DROB-BUD” MICHAŁ DROBNIAK 
31. MAŁGORZATA BEDNARCZYK 
32. F.H.U. „MARINA ” MARIA SZMUDZIŃSKA 
SŁAWOMIR FRONT 
33. PIEKARNIA CUKIERNIA „JANEK” 
34. „PETROS ”BRAMY PIOTR SZLACHTA 
35. LOCKA FITNESS 
36. „AUTO-HAJDUK” PAWEŁ HAJDUK 
37. SALON PLAY NIEPOŁOMICE 
38. SYLWESTER SKOCZEK 
39. CBN NIEGOWIĆ ŚLEDZIEJOWICE 
40. USŁUGI INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNE 
GNIEWKO KRUCZKOWSKI 
41. GIMNAZJUM NIEGOWIĆ 
42. PARK WODNY KRAKÓW 
43. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „DZIUN” 
WŁADYSŁAW LUPA 
44. ERNIKO ZABAWKI 
45. MAGDALENA TAŃCULA-GRZYB 
46. PAŁAC ŻELEŃSKICH GRODKOWICE 
47. AMC 
48. DANUTA I ANDRZEJ GRZERSIK 
49. MYJNIA BEZDOTYKOWA TARGOWISKO 
50.” PRAWKO” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 
MAREK WÓJCIAK 
51. SKLEP „GROSZEK” BRONISŁAW RAJCA 
52. RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY TOMASZ 
CZERW 
53. EVENT SERWIS

Dni Brzezia
Energia, świetna zabawa, doskonała pogo-
da, największe przeboje i perfekcyjna or-
ganizacja. Tak w kilku słowach można pod-
sumować tegoroczne obchody Dni Brzezia. 

Oliwia Bieda

Tegoroczny program imprezy plenerowej za-
planowany był tak, aby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Tę trzydniową zabawę otwo-
rzył koncert zespołu Bayera. Przy dźwiękach 
muzyki disco polo, boisko sportowe stało się 
jednym wielkim parkietem do tańca, co trwało 
do białego rana, bowiem od 20 aż do wschodu 
doskonałą zabawę zapewniali Dj-e. 

Prawdziwe owacje należały się paniom  
 „Loca Fitness and Gym”, które sobotnim po-
południem zaimponowały pokazem zum-
by. Mocną dawkę dobrego disco zapewniła 
gwiazda wieczoru zespołu D-Bomb, a po 
koncercie do białego rana znów bawił się cały 
parkiet. 
 
Niedzielne świętowanie rozpoczęto wystę-
pem Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” oraz 
zawodami strzeleckimi o Puchar Naczelni-
ka OSP Brzezie. Swoje kilka minut na scenie 
miał również zespół „Two Way”. Przez trzy 
dni, nie zabrakło nawet na chwile atrakcji  
i pozytywnej energii promieniującej ze sceny. 
Organizatorom: OSP Brzezie oraz EventSerwis 
gratulujemy znakomitej organizacji i już od 
dziś odliczamy dni do kolejnego Święta Brze-
zia. 

Zadanie wspófinansowane z dotacji gminy Kłaj. GALERIA ZDJĘĆ NA STRONIE 24

Serdecznie dziękujemy  
sponsorom Dni Brzezia

Organizatorzy
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DNI  TARGOWISK A

Dni Targowiska 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko oraz Rada Sołecka organizację Dni 
Targowiska mają już opracowaną do perfekcji. Potwierdzić to może każdy kto 
8 oraz 9 sierpnia, choć na chwilę znalazł się na boisku sportowym LKS „Targo-
wianki”. 

Oliwia Bieda

Pierwszy dzień wielkiego świętowania otwarto występami zespołów ludowych, 
które na scenie bawiły publikę bogatym repertuarem pieśni biesiadnych. Orga-
nizatorzy zadbali również o szeroki wybór atrakcji dla dzieci: zabawy z aktorami, 
spotkania z postaciami z bajek, warsztaty teatralne, spektakle, dmuchane zjeżdżal-
nie i wiele, wiele innych. Tradycją jest, że podczas obchodów Dni Targowiska swój 
talent prezentują lokalni artyści. Muzyczne umiejętności na scenie prezentowały 
dzieci oraz młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku, natomiast 
w Domu Kultury można było podziwiać zdolności malarskie Marii i Adama Chu-
deckich. 

Sobota była wyjątkowo upalna, a dodatkowo atmosferę rozgrzał jeden z pierw-
szych zespołów disco polo – grupa Fanatic. Tłum przybyłych fanów tej muzyki nie 
tylko bawił się doskonale, ale i głośno domagał się bisu. Natomiast do białego rana, 
pod nóżkę grał zespół Perfecto. 

Niedzielnym popołudniem spadł obfity deszcz… Na całe szczęście i ku radości naj-
młodszych był to deszcz cukierków, który spadł z przelatującej paralotni. Zastrzyk 
emocji dostarczyła loteria fantowa podczas której niosło się echo śmiechu i głośne 
okrzyki radości. Wieczorową porą Dj sprawił, że na parkiecie podobnie jak dnia po-
przedniego było naprawdę ciasno. Doskonałym finałem tej imprezy plenerowej był 
fantastyczny pokaz sztucznych ogni. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.  

Organizatorzy „Dni Targowiska” serdecznie 
dziękują wszystkim sponsorom za szczodry 
gest oraz zaangażowanie.

Sponsorzy Dni Targowiska 8-9 sierpnia 2015 r.
1. Urząd Gminy Kłaj
2. Bank Spółdzielczy w Kłaju
3. Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Delikatesy 
Centrum Kłaj
4. Bąk Agata, Janusz, Kamil  Firma „J.K.B – BUD”
5. Bębenkowie Jacek, Marcin i Paweł – Komis 
samochodowy
6. Bilska Paulina Salon Fryzjerski Kłaj
7. Bugaj-Sobkiewicz Maria „KWIACIARNIA LAURA” 
Kłaj
8. Bytnar Beata Książnice
9. Centrum Ogrodnicze Niepołomice
10. Chudeccy Dorota i Jerzy 
11. Chudeccy Maria i Adam 
12. Chudeccy Marzena i Adam 
13. Chudeccy Stanisława i Wilhelm 
14. Chudeccy Urszula i Bogusław 
15. Dudzik Tomasz  Firma „KLIMA FROST”
16. Duszeńko Krzysztof, Wojciech Owczarek Firma 
„Pro-Contruction”
17. Dziadur Adam Cukiernia i Piekarnia „JANEK” 
Szarów
18. Dzierżbińscy Anna i Maciej Firma „PIECZYWO”
19. Dziki Anna i Rafał 
20. Dziki Kinga i Adam 
21. Firma „FLAK” części samochodowe
22. Firma „MARMO” G.K.K. Monetowie
23. Firma „KOMINUS” Łężkowice
24. Firma TSN Sp. z o.o.
25. Fortuna Anna

26. Fortuna Ewa Pizzeria „MAMMA-MIA”
27. Fortunowie Agnieszka i Grzegorz
28. Fortunowie Danuta i Artur
29. Fortunowie Daniel i Patryk Firma „MOTO-DA-
NIEL”
30. Fortuna Tomasz Firma „TT PLAST”
31. Gądkowie Jacek i Magdalena 
32. Gądek Renata
33. Gądek Włodzimierz „PASIEKA POD KASZTA-
NEM”
34. Golarz Bogdan  Firma „BG EFEKT”
35. Golarz Bartłomiej Firma „BG HELMETS”
36. Grochowina Mariusz, Michał MG REVENTON 
37. Jankowicz Witold Firma „KONWIT” Grodkowice
38. Jasiński Tomasz Firma Transportowa 
39. Jochymek Anna Hotel „AZALIA”
40. Karnia Piotr
41. Kożuch Daniela Łężkowice
42. Krawczyk Jan CPN
43. Kociołek Aleksandra i Adam Szarów
44. Komis samochodowy „3F Andrzej, Artur, 
Tomasz Fortuna”
45. Komis samochodowy „MARCIN”
46. Kowalczyk Tadeusz Firma „OPTYK KOWALCZYK”
47. Kozubowie Małgorzata i Tadeusz 
48. KRUSZGEO Przedsiębiorstwo Kruszyw Rzeszów
49. Leśniowski Marek Market budowlany „COLD-
MARK”
50. Łysek Anna Kwiaciarnia „LAWENDA”
51. Łyszkowiczowie Jadwiga i Dariusz 
52. Manowita Daniel Firma „DANSTONE”
53. Marciszowie Jolanta i Marek Skład Budowlany
54. Mordarski Dariusz Firma „AUTO-MECHANIKA”
55. Mordarska Edyta Wywiał i Elżbieta „Sklep  
u Zochy

56. Motak Katarzyna i Rafał
57. MPGO Kraków
58. Nadleśnictwo Niepołomice
59. Nawrocki Ryszard
60. Nowak Marek Piekarnia „MARCO” Kłaj
61. Nowakowie Aneta i Mariusz 
62. Prochwicz Bożena i Zdzisław 
63. Piwowar Paweł FHU 
64. Piwowar Tomasz Firma Handlowo-Usługowa 
„TOMEX”
65. Rajca Piotr Wulkanizacja i sprzedaż ogumienia
66. Rybka Radosław Firma „RADEX” Kłaj
67. Skiba Agata i Robert 
68. Skoczkowie Jadwiga i Piotr 
69. Ślęczek Marek Firma „MARCO”
70. Śmiałkowie Sylwia i Łukasz 
71. Stacja Paliw „TARPAL”
72. Sumara Elżbieta i Jacek 
73. Świderscy Jowita i Sylwester Firma „ALBORG”
74. Tokarz Wioletta Tokarz Kwiaciarnia „VIOLA”
75. Twoja Apteka Kłaj
76. Wajda Aneta i Mariusz Firma „TRANS-MAR”
77. Wiśniowscy Anna i Kamil 
78. Włodarczyk Krzysztof  Firma „WAWEL S.A.”
79. Włodarczyk Zdzisław
80. Wójciak Marek Nauka Jazdy „PRAWKO” 
81. Wypasek Zofia i Adam, Wioletta i Wiesław 
Czesak – Forma „SKORPION”
82. Zawadzcy Krystyna I Józef Sklep Spożywczo
-Przemysłowy
83. Zduleczna Iwona Firma odzieżowa Kraków
84. Zięba Marta i Witold Firma „WIT-BUD”
85. Zięba Witold , Radzyński Dariusz Firma BAU 
SYSTEM Sp. z o.o.
86. Życzyńscy Ewa i Ryszard 
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